
Bijna dagelijks maken we een 

wandeling met de hond door 

de Nieuwe Scheveningse Bos-

jes. Heel spannend en groot 

zijn de Bosjes niet, ze liggen 

ingekneld tussen de Badhuis-

weg, Pompstationsweg, Door-

niksestraat en Brusselselaan 

en kunnen geen kant meer op. 

Maar het is gewoon het loopje 

geworden van je hond en van 

jou. Je komt dezelfde men-

sen tegen, dezelfde honden. 

De naam van de hond ken je 

wel, intieme verhalen van het 

baasje ook, maar de naam 

van het baasje... Je hoeft je 

er gelukkig niet voor te scha-

men, zo gaat dat eenmaal in 

de hondenwandelwereld.

De Nieuwe Scheveningse Bosjes, 

jaren geleden was ik de wandeling 

er nog niet begonnen of ik was al 

verdwaald en kwam steeds weer uit bij 

de rijweg. Wat een stom bos, dacht ik. 

Toen was daar opeens een prentbrief-

kaart uit circa 1910, met een afbeel-

ding van een belvédère met parasol, 

opschrift ‘Nieuwe Scheveningsche 

Boschjes met Piramide’. Prachtig, dat 

zou je toch moeten kunnen terugvin-

den in die kleine bosjes. Het begelei-

dende verhaal uit 2010 vertelde, dat 

er nog een overblijfsel zou zijn van 

die parasol op dat duintopje. Ik kende 

maar twee toppen in het bos en zocht 

me daar suf naar overblijfselen. Zou-

den ze ‘archeologische’ overblijfselen 

bedoelen? Ik nam mijn schepje mee 

op zoek naar de ijzeren houder van de 

parasol, maar niks. Tijden later kwam 

ik er achter dat er nóg een duintop 

was, hoog en steil, in de zomer ver-

scholen achter bladerrijke bomen. Wat 

een vondst! Ineens kregen de Bosjes 

een historische lading. Inderdaad, de 

ijzeren houder van de parasol stond er 

nog! Ik keek en ik keek om me heen, 

dit heette toch een belvédère? Er was 

geen uitzicht te bekennen, Kurhaus 

niet te zien, zeezicht, nee.

Wat wil je, de Nieuwe Scheveningse 

Bosjes dateren van 1892-1895. Als 

werkverschaffingsproject werden ze 
aangelegd voor de bewoners van de 

toenmalige nieuwe wijken rondom. 

Aanvankelijk om het stuivende zand 

de wacht aan te zeggen. Een hoge 

duintop werd midden in het bos op-

geworpen en ingericht als uitkijkpunt, 

met zitbankjes rondom de parasol, de 

zogenaamde ‘Piramide’. Helaas zijn 

alle hoge duintoppen in de omgeving 

hun functie als uitkijkpunt kwijtge-

raakt, we moeten blij zijn met groen 

en dat het te hoog of te veel wordt, 

daar moeten we niet over zeuren.

Overigens moeten we al helemaal niet 

zeuren over de huidige Nieuwe Sche-

veningse Bosjes, als je leest wat men 

er voor plannen mee heeft gehad. Wie 

herinnert zich niet Reindert Zwols-

man! Projectontwikkelaar in de jaren 

zestig en zeventig. Heel Scheveningen 

moest op de schop om aanzien te krij-

gen! Er moesten activiteiten komen 

in groengebieden, publiekstrekkers 

moesten het worden! En wat waren 

zijn plannen met de Bosjes? Een dol-

finarium met een levende tandwalvis 
en een kanovijver op de hoogste top, 

zoals een artikel uit De Waarheid van 

6 juni 1968 vermeldt! Waarschijnlijk 

kostte de grootheidswaanzin van 

Zwolsman te veel geld, veel van zijn 

plannen in Scheveningen zijn niet 

doorgegaan, gelukkig!

Toch hebben deze bosjes iets, de den-

nen doen denken aan de zee. Het is 

een lief bos. Het is vertrouwd. Uit een 

krantenartikel in Het Vaderland van 

12 april 1933 blijkt, dat een zekere 

L.W. net zo denkt over de bosjes, hij 

houdt er van, vanwege het ‘boschach-

tige’, ook hij verdwaalt. Hij merkt nog 

een aantal andere dingen op. Wat is er 

veranderd, nu 81 jaar verder, en wat 

niet? De lezer kan het zelf invullen.

Boschjes...

‘Den Haag munt uit in Boschjes, 

...van al die boschjes, ... houd ik 

nog het allermeest van de Nieuwe 

Scheveningsche. Die hebben zooiets... 

boschachtigs...Natuurlijk: er zijn té 

mooie paden in, dat geef ik toe, ze 

zijn te netjes om te kunnen doorgaan 

voor pure natuur, er fietsen teveel 
agenten in en de Blauwe Tram raast 

er dwars doorheen, wat aangenaam 

is voor de passagiers, maar sneu voor 

de boschjesmenschen. En niette-

min..., welk een genot verschaffen die 

boschjes, waar het nog betrekkelijk 

stil is... Ze zijn geaccidenteerd, deze 

boschjes, met elegante heuveltjes, zóó 

comfortabel, dat ook oude dames ze 

bestijgen kunnen, er is een belvédère 

zonder entrée, puur gratis en zonder 

prentbriefkaartenstalletje... Het is er 

best en het eenige bezwaar is, dat je er 

weer zoo gauw uit bent, als je den truc 

niet kent. Die truc is natuurlijk: het 

pad te vinden dat er nog het langste 

over doet, dat pad is er, dat weten de 

ingewijden, maar de anderen loopen 

onbeholpen en staan op eens in de 

Brusselsche laan, of voor één van de 

tallooze beveiligde levensredders-

hekjes, die de directie van de Blauwe 

Tram heeft laten aanbrengen, om het 

spatten van het bloed een beetje tegen 

te gaan... De Nieuwe Scheveningsche 

Boschjes zijn zóó ingebouwd, dat 

ze ze niet meer kunnen uitbreiden. 

Maar laat ons blij zijn met wat we 

hebben en niet eeuwig en altijd méér 

begeeren! Ik herhaal: het is er heerlijk. 

En het is er netjes. En Haagsch. Er 

promeneert een goed publiek, er staan 

vele bankjes... Ik wandel graag in 

deze boschjes. ...de Boschjes zónder 

uitspanning, zonder schoolkinderen 

op vacantiereisje, zonder autobewaar-

plaats, zelfs zonder flikjes-automaat 
en dergelijke voordeelen van de 

West-Europesche beschaving... Dat 

maakt, dat ik van die Boschjes ben 

gaan houden. Er is iets van: kost geen 

geld, van: enkel voor de mooiigheid 

en niet om er ook nog gauw aan te 

verdienen. En dat is eigenlijk al bijna 

natuurschoon genoeg.’

De schrijver brengt ons wel op 

een idee, een flikjes-automaat, een 
‘voordeel van de West-Europesche 

beschaving’! Wat zou er heerlijker 

zijn dan tijdens de wandeling voor 

vijf eurocent een Drosteflik uit een 
automaat te trekken. Of nee, het idee 

dat zo’n automaat nog zomaar in het 

bos zou kunnen staan, is eigenlijk nog 

aantrekkelijker dan de flik zelf.

Eeke Crabbendam

crab@telfort.nl
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Kees Hofland

Wij, Nico van der Vaart en Wim Kruit-

hof, zijn op zoek naar ees ofland, 
een oude dienstkameraad.

Kees was van de lichting 68/5 en 

gelegerd in de Generaal Spoorkazerne 

te Ermelo (Regiment Stoottroepen, 

A-cie, 2e peloton).

Omstreeks 1974 woonde hij samen 

met zijn vrouw iet ofland- ronk 
en de kinderen olanda en eter op 
het adres Willem Kuiperstraat 100 in 

Scheveningen. Wie helpt ons verder?

Nico van der Vaart

conico.vaart@kpnmail.nl

06-13093690

Caféfoto’s

Vooral onder veel twintigers en 

dertigers, wonend in Rotterdam, zal er 

nooit vriendschap ontstaan tussen 010 

en 020. Helaas pindakaas. Gelukkig 

is de band tussen Rotterdammers en 

Hagenezen van oudsher altijd warm 

geweest. Als Rotterdams journalist-

historicus (1945) publiceerde ik sedert 

2005 drie vuistdikke boeken over 

Rotterdamse cafés (450.000 woor-

den; circa 1200 zwartwit foto’s). In 

2017 komt mijn vierde deel uit en ik 

ben naarstig op zoek naar onbekende 

Rotterdamse kroegfoto’s. Het liefst 

vooroorlogse, maar ook foto’s uit de 

jaren 1940 tot en met 1970. Wie, oh 

wie uit Den Haag, met oorspronkelijke 

roots uit Rotjeknor, kan mij helpen 

aan zeldzaam fotomateriaal? Mijn 

dank is groot!

Joris Boddaert

jorisboddaert@gmail.com

06-18849644

Kerkstraat

Beste mensen, sinds kort wonen wij in 

de Kerkstraat, hartje centrum. Ik vraag 

me af; waar komt die naam precies 

vandaan? Want er is geen kerk, althans 

niet meer. En volgens mij is de straat 

ouder dan het gebouw dat vroeger als 

kerk in gebruik was. Zou de straat een 

andere naam hebben gekregen in de 

loop der tijden?

George Goudriaan

george@gngoudriaan.com

Sprookjestoneel

Wie weet iets van het sprookjestoneel, 

gespeeld door kinderen onder leiding 

van Jo Mulder en aan de piano Thea 

Roos, in de jaren veertig? Was er on-

der andere een optreden in het gebouw 

van K&W met de verloren konings-

zoon. Ik heb er verder geen foto’s of 

gegevens van.

Nel Knoester

knoester1955@hotmail.com

Foto’s zwembad Mauritskade

Mijn vraag is: zouden er ook foto’s 

zijn van het zwembad aan de Mau-

ritskade? Heb daar vroeger natuur-

lijk les gehad, maar er werden toen 

lang niet zoveel foto’s genomen als 

tegenwoordig. Maar er moet toch wel 

wat zijn. Het gaat om de jaren vijftig 

en zestig in het damesbad. Daar was 

aan de linkerkant, of eigenlijk onder 

de tribune, eerst een lage duikplank 

in het midden, die mooie koperen 

glijbaan, en dan aan de rechterkant een 

hoge duikplank. Nu zijn de meningen 

daarover verdeeld. Maar ik heb dat 

gewoon zo meegemaakt. Dus zou het 

fantastisch vinden om daar nog eens 

foto’s van te vinden. Het herenbad 

heeft wel genoeg foto’s, maar is ook 

leuk natuurlijk. Nu ik hoop dat het 

gaat lukken. Ben al heel lang op zoek. 

Bij voorbaat mijn dank.

L.H. van Os

hennyvanos@hotmail.com

Jan Netten

In een vorige uitgave van De Oud-

Hagenaar staat op de voorpagina een 

artikel met als titel: ‘School voor 

moeilijk opvoedbare kinderen’. Hierin 

wordt meester Jan Netten genoemd. 

Ik heb hem ook gekend, maar dan in 

de functie van gemeentelijk inspecteur 

voor het buitengewoon onderwijs. 

Later werd deze omschrijving veran-

derd in speciaal onderwijs. Overigens 

waren de meeste rijksinspecteurs 

van mening dat de titel gemeentelijk 

inspecteur ten onrechte gebruikt werd. 

Het ging hier om ambtenaren van de 

gemeente, niet meer en niet minder. 

In mijn ogen was Jan Netten een 

opvallende verschijning. De meeste 

inspecteurs hadden iets braafs over 

zich, ze moesten immers zorgen dat de 

wetten en regeltjes die in die tijd gang-

baar waren, nageleefd werden en zelf 

het goede voorbeeld geven. Wanneer 

je met een afwijkend idee bij Netten 

kwam - zijn voornaam gebruikte je 

eigenlijk nooit - stond hij hier op z’n 

minst voor open. In de jaren zeventig 

veranderde er het één en ander binnen 

het onderwijs, zeker in Den Haag. 

Leerkrachten als Roel Wuite en Hans 

Wesseling lieten van zich horen, In 

de Atjehstraat en op de De la Reyweg 

zijn de nodige vernieuwingen bedacht 

en uitgevoerd en dit was ook binnen 

het buitengewoon onderwijs het geval 

en nogmaals Jan Netten stond hier 

vaak welwillend tegenover. Dit gold 

ook voor wethouders als iet ink en 
Hein Wilzen. Ze hadden oog voor de 

veranderingen en vernieuwingen waar 

het onderwijs ook toen al om vroeg.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Familieonderzoek

Voor mijn stamboekonderzoek ben ik 

op zoek naar lezers van De Oud-Hage-

naar die mij iets meer zouden kunnen 

vertellen over mijn grootvader, de heer 

Willem Frederik Coenraad Ekkers 

geboren op 13 mei 1878 - overleden 

11 december 1943, zover mij bekend 

van beroep glasgraveur. Ik ben al wat 

familiegegevens te weten gekomen, 

maar wellicht zijn er onder u die 

hierop mij wat aanvullingen kunnen 

geven. Ben benieuwd of mijn groot-

vader nog meer broers of zusters had. 

Verder weet ik dat mijn overgrootva-

der met dezelfde naam, geboren 24 

september 1848 en zijn vader (mijn 

betovergrootvader) ook met de zelfde 

naam geboren is op 22 december 

1822. Maar hier weet ik niet meer van 

en of dit juist is. Wil ook graag weten 

hoe de naam is ontstaan en zijn oor-

sprong daarvan. Zelf ben ik geboren in 

1943. Al uw reacties zullen vertrouwd 

door mij worden behandeld.

W.F.C. Ekkers

w.ekkers@kpnmail.nl
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Ds. D.A. van den Boschschool

Deze foto stond 59 jaar geleden in de courant ter gelegenheid van de opening 

van het nieuwe schoolgebouw van de Ds. D.A. van den Boschschool. De 

school was tot 1957 tijdelijk ondergebracht in het houten noodschoolgebouw 

naast de speeltuin aan de Rederijkerstraat 120 in Den Haag. Vele leerlingen 

denken met een goed gevoel terug aan hun lagere schooltijd op deze school. 

U kan dat ook aan voormalige klasgenoten laten weten op de weblog. Laat 

dus wat van je horen op: hetoudeboschgebouw.blogspot.com. Heden staat 

het schoolgebouw aan de Erasmusweg en Heeswijkplein leeg in afwachting 

van sloop. Er zijn plannen om op dezelfde locatie een nieuw schoolgebouw 

te bouwen.

Ben Dijkstra

Als kind in Den Haag

Onbevangen als kind in Den Haag

Loop ik te tollen op het Kaapse plein

ond het geknetter in de kolenhaard fijn
Stond de pindaman nog bij de Boterwaag

Met mijn neus tegen de Sintetalage van V&D

Het apenorkest dansend een minuut of twee

Muziek uit de grammofoon, mijn eerste elpee

1963, wekenlang sneeuwpret, een houten slee

Bij De Gruijter, een snoepje van de week

choolmelk uit een glazen fles van enken
Hond uitlaten, spelend bij de Haagse Beek

ala pruttelkoffie, langzaam water opschenken
Geopend de Marathon, geen danspaleis, maar discotheek

Toekomst die mij nog van alles kon schenken

Cor van Welbergen

cor.welbergen@minbzk.nl
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Op 11 december 1783 was Diller 

met zijn werk klaar. Diller had ‘eene 

Lugtbol’ vervaardigd die ‘34 voeten 

hoogte hadt; zijne omtrek was 800 

ellen doeks, en de zwaarte van 400 

ponden’. Hij liet deze onbemande en 

met gas gevulde zeshoekige ballon 

met het uiterlijk van een Griekse 

koepel op in de Prinsessetuin van het 

Oude Hof aan het Noordeinde. Dit ge-

beurde onder het toeziend oog van een 

massaal toegestroomde menigte die zo 

enthousiast was dat zij ‘een groot sterk 

nieuwgemaakt hek om verre en ter 

aarde smeet’. Een groot succes werd 

deze ballonvlucht echter niet. Na het 

bereiken van een hoogte van 60 meter 

stortte het gevaarte na drie minuten 

neer bij wat nu de Toussaintkade heet.

Twee jaar later, in 1785, bezocht de 

Franse ballonvaarder Jean Pierre Blan-

chard de Residentie. Hij had een grote 

en een kleine ballon meegebracht die 

voor belangstellenden te bezichtigen 

waren in de grote zaal van paleis 

Noordeinde. In Den Haag zou hij de 

grote ballon gebruiken. Om de opstij-

ging van dichtbij te kunnen bekijken, 

konden belangstellenden van 27 juni 

tot 10 juli in de Nieuwe Doelen voor 

de somma van 1 dukaat een entree-

biljet kopen. Twee dagen later, op 12 

juli, was het dan zover. In de tuin van 

paleis Noordeinde werd begonnen 

met het vullen van de ballon. Omdat 

dit veel langer duurde dan verwacht 

besloot Blanchard om dan maar met 

een half gevulde ballon op te stijgen. 

Om hoogte te kunnen winnen moesten 

de ballast, instrumenten en de kaarten 

op de grond blijven.

Maar dat was niet genoeg. De twee 

passagiers, de officieren De reuilpont 
en Honinckthun, bleken te zwaar te 

zijn en dus moest er geloot worden. 

Na een hooglopende ruzie trok De 

Breuilpont aan het kortste eind en 

moest uitstappen. Na dit gekrakeel 

kon om half 8 ‘s avonds het vertrek-

sein worden gegeven. Na ongeveer 

anderhalf uur volgde de landing bij 

Zevenhuizen. Dat leidde tot een hoop 

tumult. Toegesnelde boeren, bewapend 

met stokken en hooivorken, sloopten 

de ballon in een record tempo en 

stalen alle waardevolle materialen. De 

eigenaar van de grond waar de landing 

had plaatsgevonden eiste bovendien 

een schadevergoeding van 10 dukaten. 

Blanchard, die geen geld bij zich had, 

wist deze kwestie listig op te lossen 

door de raddraaiers met een kluitje 

het riet in te sturen. In 1807 bracht 

Blanchard opnieuw een bezoek aan 

Den Haag. Gadegeslagen door een 

grote menigte steeg hij op 9 juli, met 

zijn vrouw als passagier, in een ballon 

op vanaf het voorplein van paleis Huis 

ten Bosch. Na een korte vlucht maakte 

het echtpaar een veilige landing in 

de weilanden tussen Nootdorp en 

Pijnacker.

Motorvliegen

Ruim een eeuw later konden de Ha-

genaars zich voor het eerst vergapen 

aan de gemotoriseerde luchtvaart. Het 

waren de Franse vliegers graaf C. de 

Lambert en ir. E. Lefèbvre die in juli 

en augustus 1909 vliegdemonstraties 

kwamen geven. Dat gebeurde in Was-

senaar op het terrein Groot Persijn van 

de grootgrondbezitter en eigenaar van 

de renbaan Duindigt, W.J. Jochems. 

In 1910 werden ook in Den Haag 

vliegdemonstraties gegeven. Tijdens 

een vliegweek, die van 14 tot 18 

augustus op het terrein Hanenburg 

werd gehouden, wilde de in Den Haag 

geboren vlieger C. van Maasdijk, in de 

lucht allerlei capriolen uitvoeren. He-

laas kon hij, als gevolg van de matige 

weersomstandigheden en tot verdriet 

van het publiek, maar een paar korte 

vluchten maken. In datzelfde jaar 

verzorgde ook de Vlaamse vlieger J. 

Olieslagers vliegdemonstraties op het 

sportterrein Houtrust.

In 1911 kreeg de reserve-sergeant 

H.F. Lütge enige bekendheid toen hij 

demonstratievluchten boven Scheve-

ningen maakte en, vanaf het terrein 

Duindigt, ook vluchten boven Den 

Haag uitvoerde. Lütge zou trouwens 

ook de eerste in ons land zijn die 

luchttransport ging uitvoeren. Dat 

gebeurde toen hij voor de al eerder 

in dit artikel genoemde Jochems een 

kistje druiven naar een van diens 

kennissen in Noordwijk overvloog en 

daar een ro ale financi le vergoeding 
voor ontving. Op 10 januari 1914 

vonden op Duindigt (voorlopig) de 

laatste vliegdemonstraties plaats. Na 

de Eerste Wereldoorlog zou het terrein 

in 1920 nog eenmaal zijn oude rol 

als vliegveld vervullen. Op 6, 7 en 8 

augustus van dat jaar streek de voor-

malige Duitse jachtvlieger M. Schlüter 

op de renbaan neer voor het organise-

ren van een aantal rondvluchten.

Inmiddels had de Haagse bevolking 

ook al kennis gemaakt met de militaire 

luchtvaart. In 1916 kreeg de Lucht-

vaartafdeling (LVA; de voorloper van 

de huidige Koninklijke Luchtmacht) 

van de toenmalige Opperbevelhebber 

van Land- en Zeemacht, generaal C.J. 

Snijders, het bevel om een militaire 

rondvlucht te maken. Op 6 maart 

moesten acht vliegmachines het traject 

Soesterberg - Gilze-Rijen - Scheve-

ningen - Soesterberg op een ‘oorlogs-

hoogte’ van 2.000 meter proberen af te 

leggen waarbij de vliegers ook enkele 

verkenningsopdrachten dienden uit te 

voeren. Als gevolg van het koude weer 

kregen enkele vliegtuigen te kampen 

met bevroren carburateurs wat een 

noodlanding tot gevolg had. Voor de 

vliegtuigen was een stuk strand voor 

het Kurhaus in Scheveningen afgezet 

dat niet alleen diende als parkeerter-

rein maar ook als start- en landings-

baan. Het bericht van de komst van de 

vliegtuigen verspreidde zich als een 

lopend vuurtje door de stad en bracht 

een groot aantal belangstellenden op 

de been. Zelfs koningin Wilhelmina 

liet zich niet onbetuigd en bracht, 

vergezeld van generaal Snijders, een 

bezoek aan het strand waar zij met de 

vliegers een praatje maakte.

Drie jaar later zag de in Den Haag 

geboren en getogen luitenant-vlieger 

A. Plesman, die bij de LVA op 

Soesterberg was gestationeerd, zijn al 

jaren gekoesterde luchtvaartdroom in 

vervulling gaan. Op 7 oktober 1919 

werd namelijk ten kantore van notaris 

jhr. mr. H.J.H. Stoop aan de Nassau-

laan in Den Haag de N.V. Koninklijke 

Luchtvaart Maatschappij voor Neder-

land  oloni n opgericht. lesman, 
die de nieuwe onderneming zou gaan 

leiden, verliet de LVA en vestigde zijn 

eerste hoofdkantoor, bestaande uit 

een paar kamers, boven het Verkade 

Theater aan de Herengracht 13 in de 

Hofstad. De luchtvaartmaatschappij 

groeide zo snel dat dit hoofdkantoor al 

na enige jaren te klein was geworden. 

Dat had tot gevolg dat de KLM in 

1925 verhuisde naar het pand Hofweg 

9. Weldra kampte de KLM-directie 

ook hier met ruimtegebrek zodat op 

verschillende plaatsen in Den Haag 

extra kantoorruimte gevonden moest 

worden. Omdat dit de bedrijfsvoe-

ring niet ten goede kwam, besloot de 

KLM een terrein aan de Raamweg te 

kopen waar in 1939 werd begonnen 

met de bouw van een geheel nieuw 

hoofdkantoor. In dat gebouw dat pas 

in 1949 geheel werd voltooid zou het 

hoofdkantoor van de KLM tot 1970 

gevestigd blijven.

Plesman was niet alleen de grondleg-

ger van de KLM maar ook een van 

de zogenaamde founding fathers van 

de eveneens in 1919 in Den Haag 

opgerichte nternational ir raffic 
Association (IATA). Vanaf 1948 trad 

Plesman enige tijd als president op 

van deze internationale vereniging 

van luchtvaartmaatschappijen die haar 

jaarlijkse algemene vergadering di-

verse keren in het Vredespaleis hield.

Haagse luchtvaartbedrijven

Bij zijn streven om de KLM van de 

grond te krijgen, had Plesman veel 

steun gekregen van zijn voormalige 

commandant kapitein H. Walaardt Sa-

cré. Die had, na zijn commando over 

de Luchtvaartafdeling, ontslag uit de 

militaire dienst genomen. Eind 1919 

keerde hij van Soesterberg terug naar 

Den Haag om te gaan werken bij de 

Nederlandsch-Engelsche Technische 

Handelsmaatschappij (Nethmy). Dit 

bedrijf, de Nederlandse vestiging van 

het Britse Vickers vliegtuig- en wa-

penconsortium, was gevestigd in het 

zogenaamde ‘Vickers House’ aan de 

Prinsessegracht 21 en importeerde on-

der meer Rolls-Royce-motoren. Begin 

jaren twintig had Fokker, tegen de zin 

van Walaardt Sacré, een monopoliepo-

sitie op de Nederlandse vliegtuigmarkt 

verkregen. Walaardt Sacré zag liever 

dat meerdere Nederlandse vliegtuigfa-

brikanten op de binnen- en buitenland-

se markt zouden concurreren. Om die 

reden nam hij in het voorjaar van 1922 

het initiatief tot de oprichting van 

de NV Nationale Vliegtuig Industrie 

(NVI). De toekomst van de NVI-fa-

briek, gevestigd aan het Calandplein, 

zag er aanvankelijk rooskleurig uit. 

Toen het bedrijf echter als gevolg van 

de slechte economische omstandig-

heden geen kans zag om belangrijke 

orders in de wacht te slepen moest het 

in 1926 de poorten sluiten.

In Den Haag was ook enige tijd een 

vliegtuigfabriek gevestigd. In het in-

terbellum (het tijdvak tussen de Eerste 

en Tweede Wereldoorlog) beschikte 

Pander, de grootste meubelfabriek die 

ons land toen rijk was, over een Vlieg-

tuigafdeling. Deze afdeling, gevestigd 

aan de Zuid-Binnensingel (nu het Bui-

tenom) construeerde tussen 1925 en 

1934 diverse types lichte sportvlieg-

tuigjes, vleugels voor de Luchtvaartaf-

deling en de Marine Luchtvaartdienst 

(MLD), alsmede stabilo’s en propel-

lers. Daarnaast bouwde Pander, met 

hout uit de eigen voorraden van het 

bedrijf in Rijswijk, lesvliegtuigen voor 

onder meer de Luchtvaartafdeling van 

het Koninklijk Nederlands-Indische 

Leger (KNIL). Als gevolg van het 

uitblijven van verdere orders en de 

economische crisis in de jaren dertig 

moest Pander noodgedwongen met de 

vliegtuigbouw stoppen.

De andere Haagse meubelfabriek, de 

firma utters, was eveneens etrok-

ken bij de luchtvaart. Dit bedrijf, 

de eigenaar en Plesman waren goed 

bevriend, verzorgde onder meer de 

interieurs van de KLM-vliegtuigen. 

Verder waren er in die tijd nog tal van 

andere, in Den Haag gevestigde, be-

drijven die activiteiten op luchtvaart-

gebied ontplooiden. Zo leverde de Ba-

taafse Import Maatschappij benzine, 

de Technische Handelmaatschappij 

Hollinda motoronderdelen, J.B. van 

Heijst en Zonen bommenrekken en 

afvuurinrichtingen, Van Rossum en Co 

vliegtuigwielen, de Handelmaatschap-

pij voor Luchtvaart zuurstofapparaten, 

het Technisch Handelsbureau Elmega 

koersaanwijzers en de Nederlandse 

Siemens Mij. Zenders en ontvangers. 

Anno 2016 is van deze bedrijvigheid 

maar weinig overgebleven.

Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl

Den Haag ontdekt de luchtvaart
Voor zover bekend maakten de inwoners van Den Haag eind achttiende eeuw voor het eerst ken-

nis met het fenomeen luchtvaart. Eind 1783 stelden een aantal liefhebbers aan de in de Hofstad 

woonachtige natuurkundige Charles Diller voor om ‘eenen Luchtbal zamen te stellen van 30 voeten 

middellijns, en derzelven in staat te maaken, om naar boven gezonden te worden’.
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In maart 1916 fungeerde het strand voor het Kurhaus als start- en landingsbaan.

Albert Plesman, grondlegger van de KLM.

12 juli 1785: het oplaten van de luchtballon 
van J.P. Blanchard.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk  
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 

in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 

OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.

 

Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 

innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 

stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 

voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 

zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

 

48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 

te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 

perfect zitcomfort. 

 

Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 

woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 

gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 

in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.

www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke 

periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 

centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de 

uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart. 

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd 

Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u, 

ook als u niet of elders verzekerd bent.

T. 070 399 42 41 
W. www.utsvandergeest.nl 

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding 

 door uw zorgverzerkeraar

Wij z
ijn verhuisd

INCONTINENT?

VOLLEDIG VERGOED

POLIKLINISCHE INGREEP 

SNELLE PROCEDURE

ONMIDDELLIJK EFFECT

BETROUWBAAR EN VEILIG

LANGDURIG RESULTAAT

BEHANDELING VOOR MANNEN

PATIËNTVRIENDELIJK

WWW.PROLASTIC.NL

BEL: 024 711 4134 OF E-MAIL NAAR: INFO@UROGYNBV.COM

BEHANDELING VOOR VROUWEN          
WWW.UROLASTIC.COM

 
 

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    -  

      All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels AutovakantiesAutovakanties  

  

Voor alle vakantiereizen 

   

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen   

  

 Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

 All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner 

 Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

 Excursie programma met alle entrees ed. 

 Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

va. va.   

--
p.p.p.p.  

va. va.   

--
p.p.p.p.  

 Nieuw: All Inclusive Hotel Hugo de Vries *** 

Lunteren / Veluwe  5 dg. v.a. -  
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Den Haag kende een lange traditie 

van relletjes bij de vreugdevuren die 

om middernacht enthousiast werden 

aangestoken. Dagenlang was de 

opgeschoten jeugd bezig geweest met 

het kerstbomen rausen. De buurten 

beconcurreerden elkaar om de hoog-

ste vuurberg en bij het verzamelen 

van het brandbare materiaal ging 

het er vaak hardhandig aan toe. De 

ene buurt kon de bomen, banden, 

kratten en al wat meer, jatten van de 

andere buurt, wanneer hun geheime 

opslagplaats bekend was. Gewapend 

met kettingen en stokken werd er bij 

wijlen een heuse veldslag geleverd. 

Vooral richting Gouverneurlaan en 

Schildersbuurt was het vaak raak en 

moest de politie steevast charges ver-

richten. Maar ook elders in de stad.

Haags

Om aan deze baldadigheden een 

einde te maken, organiseerde de ge-

meente zelf kerstboomverbrandingen. 

Zo ook was dat het geval op 2 januari 

op de Geraniumstraat. Tijdens en na 

het vreugdevuur was het die avond 

bar onrustig. Honderden gasten 

gooiden met vuurwerk en bekogelden 

politie en brandweer met straatstenen 

en huisvuil. Het ging er op zijn Haags 

aan toe. Onder veel geschreeuw 

werden straatlantarens kromgebogen, 

autoruiten en antennes vernield en 

de politie uitgedaagd. Het kwam tot 

enkele flinke charges, waar ij de 
relschoppers werden teruggedreven.

Dood

De onschuldige Wim Scholte uit de 

nette Mandarijnstraat, werd daarbij 

door twee agenten belaagd. Volgens 

diverse getuigen was de spontane 

puber niet bij de rellen betrokken. 

Wim was een ijverige scholier aan de 

Voorburgse LTS, waar hij tot de beste 

leerlingen behoorde. Hij was rustig 

en beslist géén nozemtype! Zijn 

vader was een keurige rijksambte-

naar met een goede staat van dienst. 

De knaap was een nieuwsgierige 

toeschouwer, die 

op verzoek van 

de politie rustig 

wegliep. Een 

33-jarige agent 

vond dat hij te 

traag liep en ook 

een andere agent 

zou hem hebben 

belaagd, terwijl 

hij totaal afge-

scheiden liep van 

de relschoppers. 

De agent zag de gemakkelijke prooi 

en wist zich niet meer te beheersen. 

Van achter werd hij met twee steken 

van de sabel om het leven gebracht. 

Of zoals sectie door de vermaarde 

patholoog-anatoom dr Jan Zeldenrust 

uitwees: ‘een steekwond van onge-

veer tien centimeter lengte beginnen-

de bij de linkerheup en doordringend 

tot in de longen’.

Billenprikker

De betrokken 33-jarige agent gaf 

voor de rechtbank toe dat de jongen 

niets deed, maar hij was te traag in 

het opvolgen van zijn bevel: “Smeer 

‘m, ga naar huis!” Toen gaf hij Wim 

een ‘wippertje’. “Wat is dat?”, vroeg 

de rechter? “Een prikje in de billen”, 

antwoordde de verdachte agent, “met 

de blanke sabel”.

De scholier sukkelde na de prik 

nog enkele meters door en viel toen 

levenloos neer. De agent verklaarde 

Wim niet te hebben gedood, want hij 

was een echte billenprikker en stak 

niet zo diep. De rechter was verbaasd 

dat de Haagse politieagenten, die 

getraind zij om oren en ogen goed te 

gebruiken, zich zo opvallend weinig 

wisten te herinneren.

Op de rechtszitting gaven uiteinde-

lijk twee agenten elkaar de schuld, 

waardoor de rechter ‘bij gebrek aan 

bewijs’ de agenten liet lopen. Zo ge-

makkelijk kwamen de wetsdienaars 

er (ook) toen al vanaf. Zo werkt dat!

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. 
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Puber door politiesabel gedood bij kerstboomverbranding
Op 2 januari 1961 kwam er een einde aan het leven van de 16-jarige Wim 

Scholte, die op de Segbroeklaan door steken van een politiesabel om het leven 

kwam. Een uiterst tragische gebeurtenis, die in het nieuwe jaar veel stof deed 

opwaaien. Bij de begrafenis op Oud Eik en Duinen was de aula te klein om de 

vele honderden belangstellenden te herbergen.

Het overkwam Ieke van Dijk (74). 

‘Van het ene op het andere moment 

kon ik niets meer’, vertelt ze. ‘In 

overleg met de huisarts hebben we 

het eerst geprobeerd op te lossen met 

thuiszorg en hulp uit de omgeving. 

Maar ik kon geen stap uit bed doen. 

Mijn zoon is overgekomen uit Duits-

land om te helpen, maar die moest 

natuurlijk ook weer terug. Het was 

geen doen. Uiteindelijk ben ik via een 

verzorgingshuis - waar ik ook te slecht 

voor was - na een week in verpleeg-

huis Houtwijk (HWW zorg) gekomen. 

Daar is mijn herstel begonnen.’

Tussen wal en schip

Houtwijk heeft een speciale afdeling 

voor herstelzorg, Eerstelijns Verblijf 

(ELV) genoemd. Mensen komen hier 

om te herstellen of aan te sterken. 

Shirly Poeran is Eerst Verantwoorde-

lijk Verzorgende (EVV’er) op Parel, 

de ELV-afdeling van Houtwijk. ‘Hier 

vind je een ander soort cliënt dan in de 

revalidatie’, zegt ze. ‘Deze cliën-

tengroep heeft tijdelijk 24-uurszorg 

nodig door een medische situatie. 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die 

vaak vallen of last hebben van hun 

benen. Een fysiotherapeut leert ze dan 

verantwoord lopen. Of mensen hebben 

geen ziekte-inzicht, of moeite om te 

accepteren dat ze achteruitgaan of 

vergeten hun medicijnen. Soms zijn ze 

ondervoed. Of ze zijn te goed voor het 

ziekenhuis en te slecht voor thuis. We 

helpen ze dan weer op de been.’

Gebundelde expertise

Shirly legt uit hoe dat herstellen in 

zijn werk gaat. ‘Iemand komt hier in 

principe voor maximaal drie maanden. 

Binnen die tijd proberen we een cliënt 

zo ver te brengen dat hij verantwoord 

naar huis kan, met eventuele onder-

steuning in de vorm van huishoudelij-

ke hulp of thuiszorg. Voor elke cliënt 

stellen we een multidisciplinair team 

samen. Daar zitten altijd een EVV’er, 

een specialist ouderengeneeskunde 

en een fysiotherapeut in. Afhankelijk 

van iemands toestand kunnen daar ook 

een diëtist, psycholoog, logopedist, 

ergotherapeut en/of maatschappelijk 

werker aanschuiven. Daarna stelt 

het team het zorgpad in werking. 

Dat beschrijft het hersteldoel en in 

welke stappen daarnaartoe gewerkt 

wordt, zodat dat voor alle betrokkenen 

duidelijk is. De EVV’er zorgt voor een 

goede communicatie tussen het team 

en de cliënt, zodat deze precies weet 

waar hij aan toe is en kan aangeven 

wat hij wil.’

In de oefenkamer

Ieke van Dijk is dankbaar voor de zorg 

die ze in Houtwijk ontvangen heeft. 

Binnenkort gaat ze terug naar huis.

De laatste weken heeft ze doorge-

bracht in een oefenkamer, met een 

kitchenette en een natte ruimte. ‘Hier 

heb ik geoefend om weer zelfstandig 

te worden. Ik ben heel handig gewor-

den met de rollator en de trippelstoel. 

Douchen doe ik zelf. Ik verzorg zelf 

mijn broodmaaltijden, maar ga naar de 

afdeling terug voor de warme lunch. 

Het gaat echt goed. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat ik met de feestdagen 

mijn familie in Canada kan opzoeken!’

Marieke Keur

Herstelzorg in Houtwijk
Je bent een kwieke zeventiger, woont alleen en leidt een actief 

leven. Op een dag kom je lelijk ten val in huis. De gevolgen daar-

van zijn zodanig dat je niet langer voor jezelf kunt zorgen. Je 

kinderen wonen in het buitenland en er zijn weinig mensen in je 

directe omgeving die mantelzorg kunnen bieden. Wat te doen?

Een aantal leden van het multidisciplinaire team met mevrouw I. van Dijk (midden). Foto: Eva Collette
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ks.nl

Kaarten en informatie: ks.nl/happy17

Happy

17 topvoorstellingen 
voor slechts €17 

per stuk!

VOLK 
TEGEN ELITE 

085 - 040 74 00 
haagsehistoriemagazine.nl/abonnement

Je leest het in Haagse Historie 

geschiedenis van de stad 

in een kleurrijk blad.

Het is 1785.

Rellen in de stad.

De prins van Oranje vlucht.

Hoe loopt dit af?

085 - 040 74 00

4 nummers 

voor

20 euro
 per jaar

Een advocaat die in zijn carrière  

verpletterd wordt door een rechter die de 

financiële steun heeft van de overheid. 

De advocaat wordt aangevallen omdat hij 

gelogen zou hebben, terwijl overduidelijk 

blijkt dat niet hij maar deze rechter loog. 

 

De KG-rechter heeft toegestaan dat de 

Staat in 2016 en 2017 de liegende rechter 

mag blijven doorbetalen. Minister Van der

Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”  
van Hugo Smit.

Steur (VVD); grijp in deze 13 jaar durende soap in! 

Voor elke jurist is het boek van Hugo Smit een must. 

De Oud-Hagenaar biedt zijn lezers dit boek aan met een lezersaanbieding.  

 

U kunt bestellen op de website: www.deoud-hagenaar.nl

Of u maakt € 29,95 over op rekening nummer: 

NL 44 ABNA 0813 7269 48  

t.n.v. FRT B.V. met uw naam en adres. 

 

Het boek wordt u dan gratis toegezonden.

Het schandaal gaat verder

Op 17 januari gaat in het Zuiderstrandthe-
ater De YOLO Show in première. Dit 
is een muzikale theaterproductie door 
60-plussers en jong talent. Steeds meer 
senioren in Den Haag doen actief aan 
muziek, dans, zang en toneel. De senioren 
spelen karakters die mede op hun eigen 
leven zijn gebaseerd. Meer informatie over 
De YOLO Show via www.bedtimestories.
nl.

De Gemeente Den Haag stimuleert 
bedrijven en kunst-, zorg-en welzijnsin-
stellingen om cultuurprojecten te starten 
met ouderen. Het sluit aan bij de ambitie 
om van Den Haag een seniorvriendelijke 
stad te maken.

Voorafgaand aan De YOLO Show wordt 
op 17 januari vanaf 16.00 een “Minicon-
gres Cultuurparticipatie georganiseerd 
voor bedrijven, kunst-, welzijns- en 
zorginstellingen. Tijdens het Minicon-
gres gaan we met betrokkenen in gesprek 
over welke drempels senioren ervaren en 
wat zij kunnen doen om die drempels te 
verlagen. U krijgt advies, we gaan brain-
stormen en we koppelen goede ideeën, 
instellingen en initiatiefnemers aan elkaar 
om nieuwe projecten op te starten.
Aanmelden kan via izandbergen@
smith-communicatie.nl

De Yoloshow wordt mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Bedtime Stories, Stichting 
Florence, Fonds voor Cultuur Participatie, 
Stichting Oranje Fonds, Fonds1818, Rabo-
bank en de Gemeente Den Haag.

De YOLO Show:
Senioren spelen show 
van hun leven

De YOLO Show
Datum: dinsdag 17 januari, Tijd: 19.30
Locatie: Zuiderstrandtheater,
Houtrustweg 505
Entree: €7,50

Kaartjes bestellen:
www.zuiderstrandtheater.nl

- advertorial -



tijd heel wat mensen worden 

besnuffeld of in de gaten 

worden gehouden. Carl Doeke 

Eisma schreef daarover in De 

Oud-Hagenaar van 15 novem-

ber. Hij beschreef de lotgeval-

len van een tamelijk onschul-

dige persoon die jarenlang 

bespioneerd werd. Zelf heb ik 

als ‘gewone Haagse jongen’ 

een vergelijkbare ervaring.

Rond 1970 kwam ik erachter dat de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, 

de voorloper van de AIVD) me in de 

gaten hield. Ik was twintig. Zat op de 

Sociale Academie. Hing wat rond bij 

de Socialistische Jeugd (SJ). Demon-

streerde tegen de oorlog in Vietnam. 

Bij een plakactie tegen de massale 

slachtingen in ndonesi  - affiches 
met als opschrift ‘Soeharto 600.000 

vermoord’ - werd ik opgepakt.

Niet veel later riep mijn vader me 

bij zich. Hij werkte bij de PTT. Hij 

was gevraagd mee te werken aan een 

telefonisch beveiligingssysteem voor 

Dow Chemical in Terneuzen. Voor die 

opdracht werd zijn ‘betrouwbaarheid’ 

gescreend. Dow was namelijk omstre-

den, omdat het napalm produceerde 

dat door de Amerikanen op Vietnam 

werd gegooid.

In het screeningsgesprek werd mijn pa 

door de PTT-bedrijfsveiligheidsdienst 

voornamelijk met míjn linkse acti-

visme geconfronteerd. Reden voor een 

goed vader-zoon-gesprek. Zo ontdekte 

ik dat er ergens informatie over me 

werd bijgehouden.

Enkele jaren later werd mijn vader 

weer op het matje geroepen. Dat was 

toen mijn broer bij de PTT solliciteer-

de. Pa werd gevraagd hoe de relatie 

tussen mijn broer en mij was.

Hij werd over nog veel meer dingen 

uitgehoord. En er werd hem verteld 

dat ik lid was van een heel erg gezags-

ondermijnende club, de socialistische 

soldatenorganisatie, de Bond Voor 

Dienstplichtigen.

In tegenstelling tot twee Haagse kame-

raden die een beroepsverbod kregen, 

Wim Schul en Koen Zonneveld, 

werd mijn broer toch aangenomen bij 

de PTT. Zelf heb ik het maar nooit 

geprobeerd.

Sexuele geaardheid

Enerzijds was ik woedend dat ze via 

mijn pa in mijn privé-leven aan het 

peuren waren. Vrienden, vriendinnen, 

genotmiddelengebruik, sexuele ge-

aardheid, daar visten ze allemaal naar.

Anderzijds was ik niet erg verbaasd. 

Ik was behoorlijk opstandig tegen een 

systeem van uitbuiting en onderdruk-

king.

Infiltranten

Natuurlijk werd ik wel wat voor-

zichtiger. Niet minder radicaal, 

denk ik. Misschien was de ontdek-

king als ‘staatsgevaarlijk’ te worden 

beschouwd, juist olie op het rebelse 

vuur. Maar voorzichtiger werd ik 

wel. Niet meer alles tegen iedereen 

zeggen. Geen acties over de telefoon 

bespreken.

Er werden meer mensen in de 

gaten gehouden. Soms werd mensen 

gevraagd stiekem informatie in te win-

nen. r werd gewerkt met infiltranten. 
In de Bond Voor Dienstplichtigen heb-

en we ooit een infiltrant ontmaskerd. 
Een jongen die radicale praatjes hield 

en flink wat oldatenkranten afre-

kende, maar niemand zag hem ooit die 

kranten verkopen. Toen hij daarover 

aan de tand werd gevoeld, sloeg hij 

door. Was gestuurd.

Mijn dossiers

Na jarenlang procederen hebben 

uiteindelijk honderden mensen hun 

dossiers van de geheime diensten 

gekregen. Ook ik. Op de kop af 44 

pagina’s van de MIVD en 99 van de 

AIVD. Een bonte verzameling over-

drukken van formulieren en artikelen. 

Waaruit bijvoorbeeld blijkt dat ik 

op 16 februari 1977 met een blauwe 

FIAT 124 vanuit Amsterdam naar de 

Oranjekazerne in Deelen ben gereden, 

dat ik daar om .  uur pamfletten 

van de Bond Voor Dienstplichtigen 

heb uitgedeeld, dat ik vervolgens om 

17.30 uur bij de Generaal Spoorka-

zerne in Ermelo ben gesignaleerd 

en dat ik daarna om 17.45 uur bij de 

Generaal Winkelmankazerne in Nun-

speet wederom pamfletten he  staan 
uitdelen. Een hele rit! En kennelijk 

niet voor mij alleen! Verder passeren 

tal van plaatsen en tijdstippen van 

acties, congressen, demonstraties, ma-

nifestaties en discussies de revue. Met 

dikke zwarte strepen zijn de namen 

van andere personen, mogelijk de rap-

porteurs, onleesbaar gemaakt.

Schade

In de begeleidende brieven bij de 

dossiers van de ministeries van Bin-

nenlandse Zaken en Defensie staat 

duidelijk dat geen informatie wordt 

prijsgegeven die aanwijzingen bevat 

over de werkwijze van de betrokken 

diensten, die zou kunnen leiden tot 

identificatie van ge ruikte ronnen of 
die beschouwd kan worden als van ac-

tueel belang voor de staatsveiligheid. 

Tja, en wat daar allemaal onder valt 

en verstaan kan worden, daar wordt 

‘uitdrukkelijk geen mededeling’ over 

gedaan. En nu liggen er voorstellen 

om de bevoegdheden van de AIVD 

en de MIVD uit te breiden. Enige 

waakzaamheid ter bescherming van de 

privacy lijkt geboden. De tijden zijn 

harder geworden en er kán ook aan 

individuen schade worden berokkend.

Gelukkig heb ik zelf als persoon in 

mijn maatschappelijk leven weinig 

hinder ondervonden. Vrijwel zeker had 

ik niet moeten proberen om bij de PTT 

een baantje te krijgen of ergens anders 

een vertrouwensfunctie. Maar in mijn 

loopbaan in het onderwijs en bij de 

gemeente Den Haag ben ik nooit 

gehinderd door stiekeme manoeuvres 

van een geheime dienst. Voor zover ik 

weet tenminste...

Rob Lubbersen

roblubbersen@ziggo.nl

Jarenlang gevolgd door 
de geheime diensten
In mei 2017 vieren de Al-

gemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD) en 

de Militaire Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (MIVD) hun 

derde lustrum. Samen zijn 

deze diensten jaarlijks goed 

voor rond de honderdduizend 

veiligheidsonderzoeken. Dat 

betekent dat er in de loop der 

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 december 2016 pagina 7

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

t/m 25 dec. Reguliere programmering

31 dec. Vaarwel 2016 (20.00-21.00 uur)
Oudejaarsconference van Sjaak Bral (herhaling om het uur tot 7.00 

uur)  

1 jan. LIVE: Nieuwjaarsduik Scheveningen
Tussen 11.00-13.00 uur volg je live de nieuwjaarsduik in Sch-

eveningen met presentator Tjeerd Spoor. 

1 jan. Gelukkig Nieuwjaar!
Patrick van Houten en Johan Overdevest presenteren een 

gezellige nieuwjaarshow waar luisteraars kunnen inbellen. 

TV West rond de Kerst

Naast de uitzendingen van het TV West Nieuws zie je in de week tussen 
Kerst en nieuwjaar bijzondere programma’s op TV West. Zoals onder 
meer:

28 dec. Westdoc Dorpsstraat Zoetermeer       
Documentaire over de Dorpsstraat in Zoetermeer. 

27/28/29/30 dec. TV West Jaaroverzicht                  
Herman Nanninga kijkt terug op het jaar en praat met diverse 
mensen die in 2016 in het nieuws waren. 

31 dec. Vaarwel 2016 
Oudejaarsconference Sjaak Bral vanaf 19.00 uur.

31 dec. LIVE: Vreugdevuur Scheveningen  (vanaf 23.30 uur)

1 jan. LIVE: Nieuwjaarsduik Scheveningen (vanaf 11.30 uur)

2 jan. Westdoc: Van Kas naar Kou            
Portret van campingbaas Michelle van Dijk. Deze Westlandse kweekt 
potplanten in haar kas, maar ‘s zomers runt zij de noordelijkste camp-
ing van de wereld, op 78 graden noorderbreedte.

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Op Omroepwest.nl en in de gratis Omroep West app vind je alle 
informatie over de programma’s van Omroep West.
Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief, zodat je nooit iets mist. Ga hier-
voor naar: www.omroepwest.nl/nieuwsbrief

 

Nieuwjaarsduik Scheveningen

1 januari
LIVE op Radio West én TV West 
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Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 

Oudejaarsavond
Sjaak Bral en Vreugdevuur Scheveningen

Voor een echt Haags 
oudjaar, stem je op 31 
december af op TV West. 

Vanaf 19 uur zie je de 
enige echte Haag-
se oudejaarsconfe-
rence van Sjaak Bral. 

Daarna, om 23.30 uur, 
schakelt TV West LIVE 
over naar het Vreugde-
vuur in Scheveningen 
tot 00.30 uur. 

Knallend het jaar uit 
met Omroep West!

De nieuwe
AIXAM  
sensation

Zelf uitproberen?  
Maak nu vrijblijvend  
een afspraak!

EINDELIJK VOLWASSEN! 
v.a. €11.248,- inclusief kosten rijklaar. 

Financiering behoort tot de mogelijkheden.

klaar voor 
een nieuwe 
generatie.

Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30 - Bleiswijk
Tel 010-521 92 18 
www.vollebregtbrommobiel.nl

UW EIGEN KUNST AAN DE MUUR

Cursus schilderen met acrylverf De keuze 
van stijl en onderwerp is aan u. Wij helpen u 

om tot een goed resultaat te komen. 

Workshops Met een groep vrienden of met 
collega’s een dag kunst maken? 

Er is van alles mogelijk. Een hapje en een 
drankje horen daar natuurlijk bij.

Professionele begeleiding De Haagse 
kunstenaar Victor Hoefnagels leert u op 
een ontspannen wijze de kneepjes van het 
schildersvak. 

Wilt u meer weten? Stuur een berichtje 
naar info@victorhoefnagels
of kijk op www.victorhoefnagels.nl

PIED-À-TERRE Atelier/galerie: Prins Hendrikstraat 162, 
2518 HZ Den Haag. 

Leden van De Volharding krijgen, op vertoon van hun ledenpas, 10% korting!



Ik neem maar eens het grote terrein 

in ogenschouw, waar het, zelfs op 

dit vroege tijdstip al gonst van de 

bedrijvigheid. Het is een komen en 

gaan van grote vrachtauto’s waarvan 

enkelen heel c nisch opgefleurd zijn 
met lachende varkentjes. Ik zie achter 

hekken grote hoeveelheden koeien, 

schapen, varkens en geiten staan, 

wachtend op hun dood. Lachen doen 

de dieren alleen op de vrachtauto’s, 

hier wacht hun de hel. Want natuurlijk 

weten ze instinctief wat hun zo dade-

lijk te wachten staat, een snelle dood 

van hun veelal te korte leven.

Ik ben hier niet vrijwillig, ik word 

ook maar gestuurd. Het is in het kader 

van mijn eerste aantje, officieel als 
decorateur, maar als jonge jongen 

en nog zo groen als gras meer als 

duvelstoejager, min of meer speelbal 

van de boven mij geplaatsten. En goed 

beschouwd is dit helemaal niks voor 

mij, ik bewandel een totaal verkeerde 

weg, dat is wel duidelijk. Maar welke 

weg dan wél de juiste is en naar mijn 

interessegebied leid weet ik niet en 

mijn ouders en bekenden ook niet. Ik 

wil tékenen, illustreren, creatief zijn, 

dat soort zaken, maar bij gebrek aan 

beter moet ik het hiermee voorlopig 

doen.

De portier is uitgebeld en wenkt mij 

naar binnen. ‘Zeg het maar’, zegt hij 

roerend in z n koffie en zonder verder 
notitie van me te nemen. Ik vertel hem 

dat ik hier ben om een tekst ‘veever-

voer’ op een vrachtauto te schilderen, 

een sinds kort verplichte aanduiding. 

Hij weet het weer, heeft het al doorge-

kregen. ‘Je mot helemaal achter op het 

terrein zijn’, zegt hij, ‘En als je nou 

slím bent ga bínnendoor... dat is veel 

korter!’ Ik doe dus braaf wat de man 

zegt en loop met mijn doos verfspul-

len onder de arm de richting op die hij 

mij aanwees. De olijke blik is ‘s mans 

ogen is mij ontgaan. ijn fiets lijft 
zolang bij de ingang staan.

Ik kom bij een grote hal en stap een 

wereld binnen die ik het best kan 

vergelijken met de hel, de dierenhel. 

Een kakofonie van geluiden galmt 

door de hoge ruimte, angstschreeuwen 

mengen zich met machinegeluiden, 

mannen in met bloedbesmeurde witte 

overalls doen schijnbaar onaangedaan 

hun werk, begeleid door arbeidsvita-

minen op het hoogste volume. Ik zie 

ongewild heftige taferelen. Dieren die 

zojuist nog in angst buiten wacht-

ten, worden hier met een kopschot of 

andere methode tot zwijgen gebracht 

en al snel van kop en huid ontdaan, 

waarna ze in onderdelen worden ge-

hakt of gezaagd. Een volgende ploeg 

verdeelt de karkassen in handzame 

brokken. Verder lopend zie ik een 

berg koeienkoppen in een plas bloed 

liggen en kan ik met moeite een man 

met kruiwagen ontwijken, de bak vol 

darmen die lillend op het loopritme 

bewegen. Het is hier een ommuurde, 

afgesloten gebied, waar je als buiten-

staander geen benul van hebt. Terwijl 

ikzelf, als liefhebber van dieren, er nu 

grauw van ellende uit moet zien, zie ik 

verder niemand die hier enige afschuw 

toont. Dit werk moet wel afstompend 

werken, denk ik bij mezelf. Als je het 

hier kan uithouden moet je in staat 

zijn een denkbeeldige knop in je hoofd 

om te zetten óf, erger nog, totaal geen 

gevoel voor dieren hebben. Ach, de 

een zet fluitketels in elkaar, de ander 
demonteert dieren.

Ergens verderop is een kantine. Een 

deel van de mannen drinkt daar koffie 
en eet een boterham, sommigen vin-

den tijd om nog even een klaverjasje 

te doen. ‘Oók een bakkie?’, roept er 

een naar me. Maar ik wijs op m’n 

horloge en maak zo duidelijk dat me 

de tijd ervoor ontbreekt. Misschien laf, 

maar ik zou hier geen hap of slok naar 

binnen kunnen krijgen.

Dan ben ik tot mijn opluchting aan het 

einde van deze horrortocht. Via een 

grote klapdeur kom ik nu in een ruim-

te waar diverse vrachtwagens staan 

te laden. Eén ervan valt me op door 

een geel bordje zonder tekst boven de 

cabine, dat moet ‘m zijn. Ik loop naar 

de chauffeur, die een shaggie staat te 

draaien, en zeg wat ik kom doen.

‘Nou, dan mot je wel opschieten’, 

zegt hij, ‘want als ze klaar met laden 

zijn taai ik meteen af!’ Ik moet dus 

opschieten. Op mijn vraag hoe ik 

bovenop de hoge cabine kom, wijst hij 

met een hoofdbeweging naar een muur 

waar een groot formaat keukentrap 

staat.

Schokken

Na veel geworstel lukt het mij mijn 

doos met spullen en mezelf het dak op 

te krijgen. Boven me zie ik het gele 

bordje waarop dus ‘veevervoer’ moet 

komen te staan. Ik ga op m’n knieen 

zitten en begin boven en onderkant 

van het bord af te plakken, onderwijl 

gezellig meedeinend op de cadans van 

het laden. Snel teken ik, als steuntje, 

met potlood de tekst en probeer tussen 

de schokken door met penseel en 

zwarte verf de letters te schilderen. 

Maar menigmaal moet ik een letter 

weer wegvegen omdat ik door de 

bewegingen onder mij met het penseel 

uitschiet. Het is een worsteling tegen 

de tijd. Beneden me wordt geroepen: 

‘Schiet je een beetje op?!’ En ik pro-

beer nog vlugger te werken.

Uiteindelijk staat het er op. Het ver-

dient geen schoonheidsprijs vind ik, 

maar gezien de omstandigheden kan 

het er mee door. En ik ben nog maar 

net van mijn hoge post weer beneden 

of ik hoor de truckmotor al brullen, de 

chauffeur schakelt in z’n één en weg 

is hij.

Wat versuft van alle gedoe zoek 

ik mijn spullen bij elkaar en maak 

aanstalten terug naar het portiershok te 

gaan. Een man spreekt me aan: ‘Naar 

de uitgang zeker? Als je nou slím 

bent...’ Ik wacht zijn verdere opmer-

kingen niet af en loop via een zijdeur 

de buitenlucht in. Eén tocht door de 

hel is wel genoeg voor vandaag...

Wim Hoogerdijk

whopictures@hotmail.com

Letterzetten in het slachthuis
Ik zet mijn fiets tegen het 

portiershok en zie dat de man 

binnen druk aan het bellen 

is, de zware bakelieten hoorn 

tussen wang en schouder 

geklemd. Onderwijl vult hij op 

een formulier allerlei zaken 

in en gebaart mij dat ik maar 

even buiten moet wachten.
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Openbaar gemeentelijk slachthuis.

Geef een                          cadeau!Geef een                          cadeau!



Jonkheer Johannes (Jan) Feith is ge-

boren te Amsterdam op 12 mei 1874, 

maar groeit op in het Bezuidenhout. 

Hij is een telg uit een oud adellijk 

geslacht dat teruggaat tot de middel-

eeuwen. In een lange rij van illustere 

voorouders is Jan nummer 201. Hij 

stamt uit een familie van rechtsgeleer-

den. Zijn vader is vice-president van 

de Hoge Raad der Nederlanden en 

zijn broers doorlopen een juridische 

carrière. Jan zal in dit milieu een 

buitenbeentje zijn. Als jongetje voet-

balt hij met vriendjes in het Haagse 

Bos. De noodzakelijke doelpalen 

worden gevormd door eigenhandig 

afgesneden boomtakken. Verscherpt 

‘politietoezicht’ maakt een einde aan 

deze handenarbeid. Waarna bloesjes 

of jasjes voortaan de doelpalen vor-

men. De voetbal is voor de jongens 

de belangrijkste investering. Voor een 

cent kan op de kermis of in een stie-

kem winkeltje een kastiebal worden 

gekocht en zijn er geen centjes, dan 

worden kranten tot een bal samen-

gepropt. Een ander probleem zijn de 

voetbalschoenen. Eigenlijk zijn deze 

even belangrijk als de voetbal. Geluk-

kig is er altijd wel een snuiter, die op 

z’n verjaardag of met Sinterklaas, ‘n 

paar echte voetbalschoenen cadeau 

heeft gekregen. De trotse bezitter is 

dan zo sportief ze kameraadschappe-

lijk te verdelen: één speler de rechter- 

en een ander de linkerschoen. Dit 

zijn - omstreeks 1885 - de beginjaren 

van het voetbal in Den Haag en Jan 

is hier actief bij betrokken. Eigenlijk 

te actief. Als kind is hij erg energiek, 

we spreken nu van ADHD (alle dagen 

heel druk); een toen nog onbekend 

begrip. Voorbeelden te over. Als 

knaap van een jaar of acht treedt hij 

op in een toneelstukje voor de fami-

lie. Bij de repetities maakt hij het zo 

bont dat de regisseur in een vlaag van 

woede Jan van een zoldertrap, met 

twintig treden, afgooit. Hij maakt een 

poppenkast en behaalt hiermee zijn 

eerste triomf als hij van Jan Klaassen 

een politieke figuur maakt. lechts 
eenmaal is er - naar zijn mening - een 

fiasco tijdens een voorstelling van 
‘De negerhut van oom Tom’. Met zijn 

broertje van enkele weken oud in de 

armen geeft hij op het dak een na-

tuurgetrouwe voorstelling van Eliza’s 

vlucht over het ijs. Het publiek kan 

dit maar matig waarderen. Ook deinst 

hij er - om onduidelijke redenen - 

niet voor terug een steen te gooien 

door een ruit van het ministerie van 

‘Waterstaat, Handel en Nijverheid’. 

Kortom: Jan maakt het zo bont dat hij 

‘uit huis’ wordt gedaan.

Zo komt hij in 1887 in Haarlem bij 

een gezin waar meer onevenwich-

tige jongens gefatsoeneerd worden. 

Daar bezoekt Jan de HBS, maar als 

hij na vier jaar nog in de derde klas 

zit, moet hij de school verlaten. Jan 

verhuist daarop naar Amsterdam en 

wordt toegelaten tot de Handels-

school. Die doorloopt hij wel met 

goed gevolg en behaalt in 1894 het 

diploma. Zijn vader is zo ingeno-

men met dit resultaat dat hij Jan als 

beloning voor de keuze stelt: óf een 

racefiets f een ootreis door de 
Middellandse Zee. Jan kiest voor de 

zeereis, omdat hij weet dat die fiets er 
toch wel komt! Op deze reis vindt hij 

inspiratie voor zijn eerste boek ‘De 

reis naar de Levant’. Het verschijnt 

in . h ja, die fiets krijgt hij 
uiteindelijk ook. Na een zeer korte 

kantoorloopbaan, onder andere bij de 

Stoomvaartmaatschappij ‘Neder-

land’ waar zijn ambtelijke prestaties 

bestaan uit een handstand op de les-

senaars en discuswerpen met de ronde 

leren kussens van de bureaukrukken, 

wordt hij journalist bij het Algemeen 

Handelsblad.

Jan zal uitgroeien tot een van de be-

langrijkste journalisten uit het begin 

van de twintigste eeuw. Als goed 

journalist houdt hij van primeurs. 

Hij is een van de eerste Nederlanders 

die in 1910 als passagier meevliegt 

in een vliegmachine; als journalist 

de eerste Elfstedentocht grotendeels 

mee schaatst en aan boord kruipt 

van de eerste Nederlandse duikboot, 

toepasselijk ‘Luctor et Emergo’ 

genaamd. Natuurlijk doet hij van deze 

belevenissen uitgebreid verslag in het 

Algemeen Handelsblad. Ook weet 

hij als journalist een bende Russische 

zwendelaars te ontmaskeren die 

kopervijlsel als goud verkoopt.

In 1918 trekt hij als oorlogsjournalist 

door Vlaanderen en ziet een Belgi-

sche patrouille Feith aan voor een 

Duitse spion. Als neutrale Hollandse 

journalist wordt hij echter spoedig 

vrijgelaten. Ook krijgt hij bekendheid 

door zijn interviews met beroemdhe-

den als Jules Verne, Sarah Bernhardt 

en Anthony Fokker. Door zijn reizen 

binnen en buiten Nederland staat hij 

bij collega’s bekend als de journalist-

met-het-koffertje.

Inmiddels is hij in 1898 getrouwd 

met Johanna de Kock, dochter van 

een makelaar in effecten. Zij krijgen 

twee kinderen. Zijn echtgenote is in 

de eerste jaren van hun huwelijk vaak 

alleen thuis. Jan is meestal op pad. 

Hij maakt een reis rond de wereld en 

doorkruist Europa op zoek naar kopij. 

Ook zwerft hij dagen en nachten door 

arm en donker Amsterdam. Bijvoor-

beeld over de Zeedijk tussen lawaai-

ige dronken zeelui die laveren tussen 

kroeg en bordeel. Maar ook bezoekt 

hij Artis. Kortom: hij is dikwijls van 

huis en komt soms in riskante situa-

ties terecht. Terwijl Johanna thuis in 

onzekerheid zit te wachten.

Voor zijn journalistieke arbeid 

heeft Feith een netwerk van relaties 

opgebouwd. Hij is bevriend met vele 

bekende Nederlanders variërend 

van de schrijver Louis Couperus 

tot de industrieel Anton Philips. 

Met Couperus reist hij in 1921 naar 

Nederlands-Indië en met Anton 

(evenals Feith ook een onhandelbare 

jongen) heeft hij op de Handelsschool 

gezeten. Niet alleen als journalist, 

maar ook als schrijver heeft hij profijt 
van zijn vriendenkring. Zo krijgt hij 

van Anton Philips leuke opdrachten, 

bijvoorbeeld voor het schrijven van 

een gedenkboek in 1916.

Door zijn journalistiek en redactio-

neel werk woont Feith in verschillen-

de plaatsen: Amsterdam, Hilversum 

en Bandoeng (Nederlands-Indië). 

Uiteindelijk vestigt hij zich in 1926 

definitief in arlot op de oog-

werflaan en wordt hij ij de  
(eind-)redacteur van De Kampioen.

Behalve journalist is Jan Feith schrij-

ver van talloze boeken en toneelstuk-

ken. Zijn Wikipedia-pagina telt ruim 

honderd titels (!), met de nadruk 

op jongensboeken; die hij vaak zelf 

illustreert onder het pseudoniem 

Chris Kras Kzn. Zijn boeken zijn in 

de vergetelheid geraakt. Ooit zijn ze 

stukgelezen en verschijnt herdruk 

op herdruk. Maar geen van zijn 

personages heeft, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Dik Trom, Pietje Bell 

of Kruimeltje, ‘eeuwige’ bekendheid 

gekregen. Het zijn met recht jongens-

boeken, want meisjes spelen een on-

dergeschikte rol en zijn er alleen om 

verliefd op te worden. Hij is ook de 

schrijver van het eerste jongensboek 

waarin sport (wielrennen en voetbal) 

een grote rol speelt; namelijk ‘Uit 

Piets vlegeljaren’ verschenen in 1905. 

Sport speelt niet alleen een rol in zijn 

boeken, maar ook in zijn leven.

Sport

Het belang van Jan Feith voor de 

sport in Nederland kan niet in enkele 

zinnen worden afgedaan, omdat men 

hem daarmee tekort zou doen. Met 

een beschrijving van al zijn sportieve 

belevenissen, zowel als sportman, 

sportjournalist en sportbestuurder 

kunnen meerdere nummers van De 

Oud-Hagenaar worden gevuld. Ik 

beperk me tot de hoofdlijnen. We 

hebben gezien dat hij op jeugdige 

leeftijd met zijn vriendjes voetbalt 

in het Haagse Bos. Later in Haarlem 

raakt hij bevriend met sportpionier 

Pim Mulier (1865-1954) en de legen-

darische schaatser en wielrenner Jaap 

Eden (1873-1925). Jan voetbalt in de 

voorhoede van de eerste Nederlandse 

voetbalclub H.F.C. en is lid van de 

Haarlemse atletiekclub ‘de Damiaa-

tjes’. In Amsterdam, als student aan 

de Handelsschool, speelt hij bij RAP, 

tot een voetbalknietje een eind maakt 

aan zijn voetbalcarrière. Een blessure 

die toen niet behandeld kan worden. 

Voor Jan is dit de reden over te stap-

pen op het wielrennen.

Wielrennen

Jan heeft talent voor (baan-)wielren-

nen. In augustus 1892 wordt hij 

door de ANWB - toen nog met recht 

een wielrijdersbond - uitgezonden 

naar een regenachtig Londen voor 

een race tussen een Engelse en een 

Nederlandse ploeg. Daar wint hij als 

18-jarige debutant de wedstrijd over 

de Engelse mijl. Deze wedstrijd is 

een Haags onderonsje; als nummer 

twee finisht de aagse wieleramateur 
Wim Rademaker. Wim Rademaker 

(1871-1941), de latere directeur 

van de befaamde ‘hopjes’-fabriek, 

behaalt in de jaren 1889-1896 op de 

wielerbaan veel successen, waarbij 

hij verschillende records vestigt. Zijn 

bijnaam luidt ‘de dreumes’, omdat hij 

klein van stuk is. De overwinning van 

Feith heeft een bijzonder tintje. Door 

regen en opspattende gravel zijn de 

glazen van zijn lorgnet rood gekleurd 

en daardoor bijna ondoorzichtig. Mis-

schien denkt hij na deze overwinning 

even aan zijn bezorgde moeder die 

vlak voor zijn vertrek had gezegd: 

“Wees voorzichtig en vooral niet te 

hard rijden.” Jan Feith zal in 1892 en 

1893 nog veel wielersuccessen beha-

len. Maar hij krijgt een geduchte con-

current in Jaap Eden. De wielersport 

inspireert hem tot het schrijven van 

het wielerblijspel ‘De Papa van Daisy 

Bell’ dat in 1895 - hij is dan 20 jaar - 

in première gaat. In dit stuk worden 

de verwikkelingen beschreven rond 

de invoering van een wet tegen het 

wielrijden, die het natuurlijk niet 

haalt. Daisy Bell, waarin op subtiele 

wijze een pleidooi wordt gehouden 

voor de (wieler)emancipatie van de 

vrouw, beleeft veel opvoeringen door 

het gehele land.

In 1896, als Jan bij het Algemeen 

Een sportieve jonkheer: 
Jan Feith en Den Haag

Omslag van zijn oorlogsverhaal in Vlaande-
ren waarop Feith als spion (met fiets!) door 

Belgische militairen wordt afgevoerd.

Haarlemse HBS klas 1A september 1887, 
uiterst rechts Jan Feith.

Zomer 2016 was Den Haag het sportieve middelpunt van Nederland. In augustus kon men op het 

strand van Scheveningen de Olympic Experience ondergaan. Met een Olympisch dorp waar men 

zelf kon sporten en op grote schermen waren de verrichtingen in Rio te volgen. Tijdens de Olym-

pic Experience maakte wethouder Baldewsingh bovendien bekend dat Den Haag zich kandidaat 

stelt voor de titel Europese sporthoofdstad 2021. De organisatie van de Olympic Experience, de 

kandidatuur voor de titel Europese sporthoofdstad en vele andere nationale en internationale 

sportactiviteiten bewijzen dat Den Haag op sportgebied in Nederland een belangrijke plaats in-

neemt. Wat weinigen weten is dat de basis hiervoor is gelegd in het begin van de vorige eeuw; of 

eigenlijk al eerder. Zoals ruim tachtig jaar geleden de (sport-)journalist en schrijver jonkheer Jan 

Feith heeft aangetoond. In een artikel uit 1934 geeft hij aan waarom Den Haag alles in zich heeft 

om de sportstad van Nederland te zijn. Wie is deze Jan Feith en waarom vindt hij dat Den Haag de 

titel sportstad van Nederland verdiend?

Finish Jan Feith en Wim Rademaker Londen 
augustus 1892. Engelse houtgravure. Voor 
zover mij bekend is deze gravure nooit in 

Nederland gepubliceerd.

Augustus 1910: Feith (voorin) als passagier.

Jan Feith omstreeks 1925.
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Handelsblad begint, staat de sportjour-

nalistiek nog in de kinderschoenen. Of 

eigenlijk... er is nog geen sportverslag-

geving zoals we die nu kennen. De 

kranten vermelden uitsluitend ‘kale’ 

uitslagen, ranglijsten en aankondigin-

gen van wedstrijden. Volgens Feith 

kan dit anders en beter. Dus begint hij 

wedstrijdverslagen te schrijven. Voor 

deze pioniersrol zal hij begin jaren 

twintig tot erevoorzitter worden be-

noemd van de Nederlandse Sportpers. 

Hoogtepunt van zijn sportverslag-

geving is het verslag van de eerste 

offici le lfstedentocht in . ij 
schaatst bijna de hele wedstrijd mee 

met de toekomstige winnaar; Minne 

Hoekstra, een theologiestudent. Toen 

deze in het zicht van de finish tekenen 
van vermoeidheid vertoonde, moedigt 

Feith hem aan met kreten als: “Toe 

domineetje, vooruit nou!” en “Allo 

domineetje een klein eindje nog 

maar  n domineetje wint.

Sportbestuurder

Zijn sportieve prestaties, maar onge-

twijfeld ook zijn adellijke afkomst, 

maken dat hij een veelgevraagd 

(bestuurs-)lid is voor sportcom-

missies en -organisaties. n  is 
hij voorzitter van de Nederlandse 

Kunstcommissie voor de VIIIste 

l mpiade van  te arijs. ot 
 is er namelijk ook een kunsto-

lympiade waarbij kunstenaars met 

op sport geïnspireerde kunstwerken 

goud, zilver of brons kunnen winnen. 

Ook bekleedt hij diverse functies 

in de hockey- en tenniswereld. Van 

 tot  is hij voorzitter van de 
Nederlandsche Lawn Tennis Bond. 

In deze functie doet hij veel voor de 

bloei van het Nederlandse tennis. Hij 

beseft dat spelers naar het buitenland 

moeten om op internationaal niveau 

te kunnen komen. Daarom organiseert 

hij landenwedstrijden en bevordert de 

Nederlandse deelname aan internatio-

nale toernooien zoals de ‘International 

Lawn Tennis Challenge’, de latere 

Davis Cup.

Tot het eind van zijn leven blijft Jan 

Feith schrijven. “Ik schreef om te... 

schrijven”, zegt hij vlak voor zijn 

dood. “’t Was m’n beroep; ik werd er 

voor betaald.” Inderdaad is schrijven 

zijn beroep, zoals blijkt uit de vele 

romans, jongensboeken, toneelstuk-

ken, gedenkboeken en artikelen voor 

bedrijven. Op latere leeftijd werkt hij 

mee aan de bekende plaatjesalbums 

voor de serie ‘Zwerftochten door 

ons land’ van de beschuitfabriek van 

ille, die tussen  en  zijn 
verschenen.

Zijn laatste levensjaren in Marlot val-

len samen met de Duitse bezetting. In 

 verschijnen nog drie oeken van 
zijn hand, waaronder een over sport in 

ndi . egin  wordt de eder-
landse Kultuurkamer opgericht. Vele 

kunstenaars en schrijvers, waaronder 

ook Feith, weigeren lid te worden. Op 

 septem er  overlijdt an eith, 
na een ernstige ziekte, op zeventigjari-

ge leeftijd. In de herdenkingsartikelen 

bij zijn dood wordt hij geroemd om 

zijn invloed op de ontwikkeling van 

de sport in Nederland en om zijn let-

terkundige en journalistieke kwalitei-

ten. en van deze artikelen esluit met 
de opmerking: “In alle sportkringen 

zal Feith door zijn goed humeur, zijn 

onafscheidelijke humor en als vlot 

causeur niet vergeten worden.” De 

werkelijkheid is anders. Hij raakt al 

spoedig in de vergetelheid. en enkele 
keer wordt zijn naam genoemd als 

de lfstedentocht ter sprake komt. n 
publicaties over jeugdliteratuur wordt 

niet of nauwelijks aandacht aan hem 

besteed.

Het voorgaande geeft een zeer beperkt 

beeld van het leven en werk van 

jonkheer Johannes Feith. Het wachten 

is op een historicus die een iografie 
over hem schrijft; want hij was op vele 

terreinen een pionier en had contacten 

met interessante persoonlijkheden. In 

deze iografie zal sport ongetwijfeld 
de rode draad zijn.

Den Haag als sportstad

n  estaat de ekende aagse 
oekhandel . . van tockum 

honderd jaar. en mooie gelegenheid 
om een boek uit te geven, het wordt 

‘Het boek van Den Haag’. Dit boek 

geeft een beeld van karakteristieke 

Haagse zaken en de vooruitstrevend-

heid van de residentie. Onderwerpen 

als literatuur, toneel, architectuur, 

de and met ndi , de internationale 
gerechtshoven komen aan de orde en 

er is ook een hoofdstuk: ‘Den Haag 

als sportstad’. Voor dit hoofdstuk 

kan maar een Haagse schrijver in 

aanmerking komen: Jan Feith. Hij 

kent de sport en sportorganisaties van 

binnenuit en weet waar hij het over 

heeft. Bovendien zorgt zijn journalis-

tieke achtergrond voor een populair en 

vlot geschreven artikel.

Zijn visie, waarom Den Haag 

omstreeks  de sportstad van 
Nederland is, onderbouwt hij met ar-

gumenten en voorbeelden. Dit doet hij 

aan de hand van de geschiedenis van 

Den aag, de geografische ligging van 
de stad en de vele takken van sport 

die er worden beoefend. Ook komen 

aan de orde de goede samenwerking 

tussen gemeente en sportbestuurders 

en de initiatieven van Den Haag om 

de jeugd te laten sporten.

Sportbeoefening heeft in Den Haag - 

aldus Feith - een lange voorgeschiede-

nis. In de middeleeuwen is er de jacht-

sport, door de Hollandse graven, in 

de wildrijke bossen rond ‘des Graven 

- hage’ en dan zijn er de balspelen op 

het Malieveld. In latere eeuwen wordt 

Den Haag een garnizoensplaats met 

sportief aangelegde militairen. Ook 

is het de woonplaats van rentenie-

rende oud-Indischgasten en mondaine 

burgers, met hun sportieve liefheb-

berijen. Voorts verkondigt Feith de 

stelling, die nog steeds geldt, dat om 

te kunnen sporten de sportbeoefenaar 

sportgelegenheid nodig heeft, liefst zo 

dicht mogelijk bij huis. Sportvelden 

moeten makkelijk bereikbaar zijn, 

zwembaden mogen niet te ver van 

iemands woning liggen en sportcentra 

dienen een soort kernen in de stad te 

zijn. Welnu, volgens Feith voldoet 

Den Haag aan deze voorwaarden. 

We moeten bedenken dat toen Feith 

dit schreef de voeten en de fiets het 
voornaamste vervoermiddel waren, 

zodat de sportaccommodaties op loop- 

of fietsafstand moeten liggen. aar er 
is meer. Den Haag is fraai gelegen met 

zee, strand en duinen aan de ene kant 

en poldergebied aan de andere kant, 

met daartussen uitgestrekt bosgebied; 

een ideale omgeving voor zeebaden, 

kamperen, paardrijden, wandelen en 

fietsen. ok de open en ruime aanleg 
van de stad zelf is een belangrijke fac-

tor. arken, ossen, speelplaatsen en 
sportterreinen vormen een natuurlijk 

onderdeel van het stadscomplex. Deze 

voorzieningen stellen de bewoners 

in staat zich naar lichaam en geest 

te ontspannen. Vermeldenswaard is 

volgens Feith dat de ligging van Den 

Haag ideaal is voor veldsporten. De 

meeste speelvelden liggen namelijk 

oven . . . op zandige duin grond en 
zijn dus niet drassig zoals de terreinen 

in de omgeving van Amsterdam en 

Rotterdam!

Zwembaden en sportvelden 

Uit zijn betoog blijkt welke spor-

ten tachtig jaar geleden in en om 

Den Haag populair zijn: zwemmen, 

paardensport, wielersport, wandelen, 

zeilen, roeien, schaatsen, voet bal, 

hockey, tennis, waterpolo, atletiek, 

gymnastiek, cricket, golf, korfbal en 

turnen. Aan ieder van deze sporten 

besteedt Feith in meerdere of mindere 

mate aandacht. Meestal door het ver-

melden van het aantal clubs, leden en 

sportvelden. Zo komen we te weten 

dat Den Haag twee binnenzwemba-

den kent, de een aan de Mauritskade 

en de ander in de Weimarstraat (het 

Regentesse-bad). Maar het nieuwe 

zwembad in het Zuiderpark is voor 

Nederland een unicum. Dit zwembad 

telt twee bassins, gescheiden door een 

caisson. Dit caisson kan bij wedstrij-

den worden verwijderd, zodat een 

aan van  meter ontstaat. olgens 
Feith is er nergens ter wereld een 

vergelijkbaar zwembad. Ter gerust-

stelling van zijn lezers of lezeressen 

(?) benadrukt hij dat in alle Haagse 

zwembaden mannen en vrouwen een 

eigen kleedgelegenheid hebben en dat 

zij gescheiden zwemmen!

Dit gescheiden sporten geldt niet voor 

het schaatsen. en sport die destijds 
alleen mogelijk is tijdens strenge 

winters op natuurijs. Meestal in het 

‘wild’ op sloten, vijvers of meren. 

Maar ijs en weder dienende kan men 

ook gebruik maken van twee natuur-

ijs anen. en van de aagsche sclu  
die een ijs aan ezit van ,  hectaren 
aan de Bezuidenhoutseweg nabij Huis 

ten Bosch. Deze baan zal weldra ver-

dwijnen door de uitbreiding van Den 

Haag. Daarom is het een wijs besluit 

om een tweede ijsclub op te richten, 

genaamd ‘Nieuwe ‘s Gravenhaagsche 

IJsvereeniging’. Deze vereniging heeft 

een ijs aan ij de osjes van e .

Maar het liefst schaatst heel Den Haag 

op de vijvers van het Haagse Bos. 

Voor de echte schaatser zijn er - als 

sportief alternatief - de lange afstand 

tochten door het Zuid-Hollands me-

ren- en plassengebied.

Net als tegenwoordig, is in de jaren 

dertig voetbal een populaire sport. 

Volgens een ruwe schatting van Feith 

zijn er  clu s met minstens  
elftallen, die aan de KNVB-competitie 

deelnemen. Het aantal niet erkende 

voetbalclubjes is niet vast te stellen. 

rkend of niet erkend  veel clu s 
leiden een onzeker bestaan, omdat zij 

door stadsuitbreiding van hun voet-

balveld worden verdreven. Voor de 

statistiek vermeldt Feith dat de totale 

oppervlakte van alle voetbalvelden 

ruim vijftig hectaren beslaat.

Ook tennis is een belangrijke sport. 

Den Haag heeft in verhouding meer 

tennis anen, minstens , dan andere 
sportieve steden en bij belangrijke 

tenniswedstrijden bevinden zich vaak 

Haagse spelers onder de kampioenen. 

n dan heeft Den aag de primeur 
van de door architect Co Brandes 

ontworpen overdekte ‘tennis-hall’ in 

arlot. r liggen twee anen die s 
avonds op ingenieuze wijze elektrisch 

verlicht zijn, zodat de spelers tijdens 

het spel niet verblind worden.

Voorts besteedt Feith onder meer 

aandacht aan: roeien op de Trekvliet, 

het concours hippique op de Malie- of 

Alexandervelden, de jaarlijkse groei 

van het aantal hockeyclubs, het feit 

dat korfbal dertig clubs telt, de oudste 

Nederlandse cricketvereniging de 

Haagsche Cricket Club (opgericht in 

, de aagsche golfclu  die  
leden telt en de turndemonstraties in 

de zalen van de Dierentuin. Zo zijn er 

nog vele sporten die in Den Haag of 

naaste omgeving worden beoefend.

Sport wordt beoefend door alle lagen 

van de Haagse bevolking; ook door 

de bovenste laag. Zonder zijn naam 

te noemen maakt Feith melding van 

een (oud-)minister en lid van de Raad 

van State die nog steeds actief is als 

hockeyspeler, tennisser, zwemmer, 

fietser, etc. ij verwijst hier naar de 
sportiefste minister die Nederland 

gekend heeft, namelijk mr. J.B. (Jan) 

an - . er illustratie  als 
hij officieel een zwem ad moest ope-

nen, deed hij dat door een duik in het 

water te nemen (natuurlijk in zwem-

kledij . n nu zullen er lezers zijn die 
denken Kan is dat niet de vader van...? 

Inderdaad, zijn zoon heet Wim.

Samenwerking

Feith concludeert dat sportieve 

activiteiten alleen tot stand kunnen 

komen door een goede samenwerking 

tussen gemeente en sportverenigingen. 

Hierbij is vaak het probleem waar de 

taak van de gemeente begint en waar 

die ophoudt. n wanneer de sportor-
ganisaties deze taak oppakken of 

voortzetten. Zo kunnen zij op sportief 

gebied samengaan, elkaar aanvullen 

en versterken. In Den Haag is men, 

volgens Feith, erin geslaagd tot deze 

opbouwende samenwerking te komen.

Van deze samenwerking plukken we 

nu nog de sportieve vruchten. Voor de 

jeugd worden speelterreinen ingericht 

waarvan de aanleg gelijke tred houdt 

met de uitbreiding van de stad. Deze 

terreinen zijn zo ingericht dat zij 

geschikt zijn voor spelende kleine 

kinderen en oudere jeugd. en ander 
gemeentelijk initiatief is het groeperen 

van openbare scholen om een centraal 

sport- en speelterrein. Als voorbeeld 

geeft Feith de scholencomplexen aan 

de pionkopstraat en de scamplaan. 
Belangrijk is dat deze terreinen, buiten 

schooltijd, ook bestemd zijn voor 

particuliere sportverenigingen. Het 

beheer en exploitatie van deze sport-

terreinen is in handen van de Stichting 

voor Haagsche Sport- en Speelter-

reinen. In het stichtingsbestuur zitten 

gemeenteambtenaren en afgevaardig-

den van particuliere sportorganisaties.

Na tachtig jaar zijn veel van deze 

sportcomplexen, bijvoorbeeld die 

aan de scamplaan, nog volgens hun 
oorspronkelijke opzet in gebruik.

Een bruisende sportstad

Terugkijkend op het betoog van Jan 

Feith kunnen we constateren dat Den 

Haag destijds een bruisende sportstad 

was. De stad telde vele sportvereni-

gingen, er waren goede sportvelden en 

landelijke sportorganisaties waren hier 

gevestigd. De gemeente nam belang-

rijke initiatieven om de schooljeugd 

te laten sporten en de samenwerking 

tussen gemeente en particuliere 

sportorganisaties was goed. Met het 

Zuiderpark-zwembad en de Marlot-

tennishal bezat Den Haag twee sport-

accommodaties van internationaal 

niveau. Kortom, Den Haag verdiende 

in  volgens eith met recht de 
titel ‘Sportstad van Nederland’.

Kees de Raadt

raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Interieur van de Marlot-tennishal. De meeste 
(oud-)Hagenaars zullen deze hal nog nooit 

van binnen hebben gezien

Winter 1941: ijshockey op de Marlot vijver. 
Een sfeertekening uit de eerste oorlogs-

winter.
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niet meer bent; we nemen veel te snel 

voor lief dat we op zo’n bijzondere 

en unieke plek wonen. Den Haag is 

de mooiste stad van Nederland, en 

van Europa. Van de wereld niet - dan 

komen we terecht in een top vijf met 

een paar plaatsen in Australië en 

Nieuw-Zeeland, wat mij betreft.

De zee is het unique selling point. Als 

je weg bent geweest naar een andere 

plek en je stapt uit je auto, dan ruik 

je meteen die zeelucht, waar in Den 

Haag je ook bent. Het gevoel van 

vrijheid, van stabiliteit, van thuis zijn 

en eigenlijk nooit meer weg willen. 

Ik hou van elke plek in de stad: van 

Scheveningen, van Benoordenhout, 

zelfs Escamp heeft in al zijn wanho-

pigheid een zekere schoonheid. Alleen 

Segbroek niet, daar ligt voor mij wel 

de grens. Je kan te ver gaan in de 

liefde voor je stad.

132 meter hoog

De mooiste plek van Den Haag vind 

ik het trijkijzer, de torenflat van  
meter hoog aan het Rijswijkseplein. 

Het ontwerp is geïnspireerd op het 

wereldberoemde Flatiron Building in 

ew ork. en groot deel van de  
etages bestaat uit appartementen; bo-

venin zit restaurant The Penthouse. Ik 

kom daar graag en vaak, en ik bevind 

me in goed gezelschap: burgemeester 

Van Aartsen neemt internationale 

gasten vaak mee naar boven, zodat hij 

trots het uitzicht over zijn hele stad 

kan laten zien.

Het eten hier is fantastisch, maar 

ik kan ook enorm genieten van het 

uitzicht. Je kan de Euromast in Rot-

terdam zien, maar je hebt vooral een 

prachtig overzicht van je eigen habitat. 

Iedereen roept wel dat de verre 

uithoeken van de wereld steeds toe-

gankelijker worden en dat we steeds 

verder reizen en verhuizen. Maar uit 

onderzoek blijkt dat het merendeel van 

de mensen uiteindelijk toch overlijdt 

op een plek die ma imaal  kilometer 
van zijn of haar geboorteplek ligt. 

Lekker overzichtelijk: waarom zou je 

dan al die moeite doen om te kijken of 

het gras elders groener is?

De grootste lul van Den Haag

Ik geloof in het kleine waarderen. Ik 

hou van reizen en ik heb heel veel 

gezien in mijn leven. Maar uiteindelijk 

kom je toch tot de conclusie dat we het 

hier met z’n allen best goed hebben. 

Toen ik in de jaren negentig een beetje 

doorbrak, riepen veel mensen dat ik 

moest verhuizen naar Amsterdam of 

Hilversum - dan zou ik verder kunnen 

komen. Misschien is dat wel waar. 

Maar eigenlijk interesseert dat mij he-

lemaal geen moer. Ik wil lekker mijn 

ding doen - een beetje ondernemen 

en een eetje optreden. k speel  
shows per jaar door het hele land; wat 

zou ik nog meer willen? Bekendheid is 

nooit een doel geweest, meer een soort 

bijwerking. Ik ben liever de grootste 

lul van Den Haag dan de zoveelste lul 

van Amsterdam.

Twintig jaar geleden werd Sylvia Toth 

de zakenvrouw van het jaar, en ik 

mocht die bijeenkomst presenteren. 

Alle hotshots en hotemetoten waren 

er, en naderhand kwam Joop van 

den Ende naar mij toe. ‘Je doet het 

heel leuk’, zei hij, ‘maar dat accent 

moet je echt afleren.  ij noemde 
als voorbeeld Jeroen Smits, ook een 

ras-Hagenees die toen net Moppentop-

pers had gewonnen. ‘Die heb ik naar 

een logopedie gestuurd, en die gaat 

héél erg groot worden, let maar op.’ 

Van Jeroen hebben we daarna nóóit 

meer wat gehoord! Je moet gewoon 

vooral jezelf blijven, dan kom je ver 

genoeg. Er zijn al genoeg namakers in 

de wereld.”

Dit artikel is onlangs gepubli-

ceerd op de site mijndenhaag.

com. De site is op zondag 23 

oktober gelanceerd.

Het is een blog waarop lezers 

kennis kunnen maken met 

inspirerende Hagenaars en 

Hagenezen, en hun favoriete 

plek in de stad Den Haag.

Bekende geïnterviewden zijn 

ADO Den Haag-speler Tom 

Beugelsdijk, tv-presentatrice 

en actrice Paula Udondek, 

cabaretier Sjaak Bral, klein-

kunstenaar Karel de Rooij, 

AD-hoofdredacteur Hans Nij-

enhuis en nog vele anderen.

Op deze manier leren lezers 

de inwoners van Den Haag 

kennen, maar ook nieuwe 

plekken. Alle geïnterviewden 

zijn ook op ‘hun plek’ op de 

foto gezet.

‘Prachtig overzicht over je eigen habitat’
Sjaak Bral (1963) is een van 

de grote culturele iconen 

van de stad Den Haag. Hij is 

actief als schrijver, columnist, 

presentator en componist. 

Als cabaretier neemt Bral 

traditioneel in december het 

jaar door in zijn Oudejaars-

show. Zijn favoriete plek in 

Den Haag is op grote hoogte: 

restaurant The Penthouse.

“Je gaat pas nadenken over wat er zo 

bijzonder aan Den Haag is als je er 
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E. van Bode-

gom-Lalleman 

uit Spijkenisse

 H. de Haan 

uit Rotterdam

A.N. Vuijk 

uit Den Haag

W.J. Pijl 

uit Den Haag

J. Trompert 

uit Den Haag

E. Hoogduin 

uit Leidschen-

dam

Dirk Idzinga 

uit Wassenaar

Cintha Arkenbout 

uit Den HaagJ.A. Kost 

uit Nootdorp

Dennis Rolff  
uit Den Haag

De winnaars van de kerstpuzzel zijn:
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Nieuwjaarsconcerten van Residentie Orkest met Karin Bloemen

Het Residentie Orkest en Karin Bloemen geven twee Nieuwjaarsconcerten: vrijdag 6 januari, 
20.30 uur in het Haagse Zuiderstrandtheater en zaterdag 7 januari, 20.00 uur in De Goudse 
Schouwburg. Op het programma staan onder meer nieuw gearrangeerde nummers van Karin 
Bloemen zelf en van Marlène Dietrich. Tickets zijn te koop via de sites van het Residentie Orkest 
en de theaters.

Het Nieuwjaarsconcert van het Residentie Orkest is een traditie. Elk jaar nodigt het orkest daar-
bij een artiest uit een andere discipline uit, zoals vorig jaar Paul van Vliet. Voor het Nieuwjaars-
concert van 2017 heeft het Residentie Orkest Karin Bloemen gevraagd vanwege haar boeiende 
persoonlijkheid. Zij is een rasartiest, een allround talent met een enorme uitstraling.

La Bloemen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, heeft twaalf succesvolle theatershows op 
haar naam staan en won onder meer een Gouden Harp, een Edison en de Annie M.G. Schmidt-
prijs. In 2016 stond ze al eens voor een orkest, als deelnemer aan het tv-programma Maestro.

In januari staan Karin Bloemen en het Residentie Orkest voor het eerst samen op het podium. 
Een unieke kans dus voor de fans van de zangeres en het orkest. Karin Bloemen zingt op de 
Nieuwjaarsconcerten eigen repertoire en nummers van anderen zoals Marlène Dietrich en Ne-
derlandstalige klassiekers zoals Het dorp en Huilen is voor jou te laat. Alle muziek wordt in een 
symfonisch jasje gestoken door de arrangeurs van het Residentie Orkest. Zo geeft het orkest 
Karin Bloemen en de muziek een andere, intense kleur.

Tussen de optredens van Karin Bloemen door zijn er twee intermezzi van het orkest. De dirigent 
is Jan Stulen.

Lotgenotengroep Rouw

Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Wie rouwt doet dat op eigen wijze en in eigen tempo.

In deze lotgenotengroep ontmoet je mensen die jouw verhaal en gevoelens herkennen. We pra-
ten onder andere over persoonlijke ervaringen rond afscheid nemen, reacties uit de omgeving 
en hoe verder. Twee deskundige vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten in alle vertrouwelijk-
heid. Op 19 januari 2017 start Humanitas negen donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur 
een groep in het pand van De Volharding, Roggeveenstraat 141. Informatie en aanmelding: 
Humanitas Haagland. Telefoonnummer: 06-83810131. Mail: sbr.haagland@humanitas.nl.

Roze Ouderenagenda Haaglanden/Westland/Delft

Zondag 1 & 15 januari en 5 & 19 februari: ZilverUitje. Van 15.00 tot 21.00 uur in COC café, Scheve-
ningseveer 7 in Den Haag.

Zondag 8 januari & 12 februari: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den Haag). Van 16.00 tot 21.00 
uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 in Den Haag.

Vrijdag 6 januari & 3 februari : Roze Plus Soos. Van 13.30 tot 16.30 uur in Wijk-en DienstenCentrum 
Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.

Vrijdag 27 januari & 24 februari: Roze Ouderensalon. Van 16.00 tot 19.00 uur in Delfs Hove, Vorrink-
plein 99 in Delft.

Donderdag 19 januari & 16 februari: Foyere Colore. Vanaf 14.30 uur in De Eshoeve, Doorniksestraat 
150-152 in Den Haag.

Vrijdag 13 januari & 10 februari: De Roze Ouderensalon. Van 15.00 tot 18.00 uur in Woonzorgcentrum 
De Opmaat in Monster.

Nieuwjaarsrit met Blauwe en Gele tram Scheveningen-Voorburg

Wegens de grote belangstelling voor onze twee Kerstritten organiseert de Tramweg-Stichting Sche-
veningen op zondag 15 januari een Nieuwjaarsrit met de Gele Tram (Buitenlijner) HTM 58, tezamen 
met de Blauwe Tram NZH A106 en ten bate van de restauratie van de open paardentramwagen HTM 
402 uit 1896. De rit begint om 15.00 uur (instappen vanaf 14.40 uur) vanuit Remise Scheveningen 
aan het Harstenhoekplein 7 (bushalte lijnen 21 en 23). Instappen kan ook rond 15.15 uur aan de halte 
Van Boetzelaerlaan (Statenkwartier) waar lijn 16 begint. We rijden via het Haagse centrum naar station 
Voorburg waar u een passend drankje en versnapering zal worden gepresenteerd. Rond 18.00 uur 
bent u weer terug in Scheveningen. Beide trams zijn verwarmd. De prijs voor deze Kerstritten inclusief 
de versnaperingen bedraagt per persoon per rit 17 euro en voor kinderen tot 12 jaar 10 euro. U kunt 
zich opgeven door bij voorkeur u aan te melden met een bericht naar rit-ts-schev15@hotmail.com 
onder vermelding 15 januari-rit en het aantal personen. Na uw aanmelding sturen wij ons rekening-
nummer voor uw betaling; slechts na ontvangst van betaling is uw inschrijving definitief. Een week 
voor de rit ontvangt u nog een bericht. Mocht er die dag sprake zijn van ernstige sneeuwval, noodweer 
of overmacht anderszins, dan gaan de ritten niet door en krijgt u uw geld terug.

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

Lunchconcert Prinses 

Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina 

Concours zijn live te beluisteren tijdens de 

gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in 

Den Haag. Op 3 januari luistert u naar Geerte 

de Koe (viool), Pieter de Koe (cello), Jelmer de 

Moed (klarinet) en Tijn Wybenga (piano).

www.christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag

Aanvang: 12.30 uur

Toegang: gratis

Nieuwjaars Pauzeconcert 

Kloosterkerk 

Gedurende het hele jaar worden in de Kloos-

terkerk in Den Haag pauzeconcerten gegeven.

Fonds 1818 agenda

grote stad bepaalt niet gewend is. Iedereen vindt 

hem maar vreemd en zelf valt hij ook van de ene in 

de andere verbazing….

www.greg-baud.nl

Greg&Baud Productions

Locatie: Kwadrant Theater, 

Franklinstraat 15 Zoetermeer

Aanvang: 14.00 of 20.00 uur

Toegang: € 16,50

Toneelstuk Het Terras  

In Het Terras staat een vrouw op het 

punt haar relatie te verbreken en weg te gaan 

met haar minnaar. Koffer gepakt, appartement 

te huur gezet bij de makelaar en wachtend op de 

rode Alfa-Romeo die elk moment kan voorrijden. 

Reserveren voor de voorstelling kan via:

www.hoenu.nl

Theatergroep ’t Kofschip

Locatie: De Kunsthut, Binckhorstlaan 135, 

Den Haag

Aanvang: 14.15 of 20.15 uur

Toegang: € 11,-, Ooievaarspas € 5,- 

Gratis pendelbus vanaf Den Haag CS? 

Melden bij reservering.

The Yolo Show 

Een muzikale en humoristi-

sche familievoorstelling gemaakt door 

60-plussers en jong talent. De voorstel-

ling laat twee werelden bij elkaar komen; 

die van de mensen die in de nachtclub 

werken en de wereld van de oude vrien-

denclub. De opbrengst van de voorstelling 

komt ten goede aan Stichting Bedtime 

Stories, welke besteedt zal worden aan 

de voorleessessies in zorginstellingen en 

ziekenhuizen.

www.zuiderstrandtheater.nl

St. Bedtime Stories

Locatie: Zuiderstrandtheater, 

Houtrustweg 505, Den Haag

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: vanaf € 7,50

JANUARI

13

JANUARI

3

Pieter de Koe

Kunstcentrum Kloosterkerk wil een podium 

bieden voor veelbelovende jonge musici. Op 4 

januari kunt u luisteren naar Geerten van de 

Wetering op orgel.

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag

Aanvang: 12.45 uur

Toegang: gratis

Elf de Musical 

In het verhaal volgen we Buddy, een 

man die door elfen is geadopteerd, op humoris-

tische wijze. Als hij van de kerstman te horen 

krijgt dat hij eigenlijk geen elf is, maar een 

mens, begeeft Buddy zich naar zijn natuurlijke 

vader in New York. Al snel blijkt dat Buddy zo’n 

JANUARI

T/M 8

JANUARI

4

JANUARI

17

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 
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De familie Van der Heim is afkomstig 

uit het plaatsje Hamm in Westfalen. 

In de loop van de zeventiende eeuw 

zien we verschillende leden van de 

familie opduiken in Delft, Schiedam 

en Leiden. De vader van Anthonie van 

der Heim - die ook Anthonie heette 

- groeide op aan de Koornmarkt in 

Delft. Hij schreef zich in 1673 in aan 

de juridische faculteit in Leiden, maar 

voltooide zijn studie aan de universi-

teit van Harderwijk. Deze universiteit 

had een dubieuze reputatie.

Het verhaal ging dat men in Harder-

wijk naast bokking en bosbessen ook 

bullen kon kopen. De carrière van va-

der Van der Heim heeft hier echter niet 

onder geleden. Integendeel, want Van 

der Heim sr. werd achtereenvolgens 

o.a. havenmeester in Delft, hoogheem-

raad van Delfland, raadsheer in de 
Hoge Raad en rekenmeester van de 

domeinen van Holland. Zijn huwelijk 

met Catharina Heinsius, zuster van 

de latere raadpensionaris Anthonie 

Heinsius, zal niet vreemd zijn geweest 

aan deze succesvolle loopbaan. Begin 

jaren negentig van de zeventiende 

eeuw verhuisde het echtpaar van 

Delft naar Den Haag en huurde een 

woning aan het Lange Voorhout. Uit 

onderzoek van de auteur is gebleken 

dat Van der Heim hoogstwaarschijn-

lijk het woonhuis Lange Voorhout 

42 heeft gehuurd. Nu is de Zwitserse 

ambassade in dit pand gehuisvest. Het 

Lange Voorhout was ook toen al een 

voorname laan, waar vooraanstaande 

families woonden die veelal nauwe 

banden onderhielden met de Oranjes, 

zoals de families Bentinck, Van Reede, 

Hop, Fagel en Doublet.

Op 29 november 1693 werd Antho-

nie jr. geboren. Hij werd gedoopt in 

de Nieuwe Kerk. De familie kerkte 

overigens ook in de Grote Kerk en de 

Kloosterkerk. Na het doorlopen van 

de Latijnse School in Den Haag ging 

de jonge Anthonie in 1709 rechten 

studeren in Leiden. Bij de inschrijving 

gaf hij als leeftijd twintig jaar op, 

terwijl hij in werkelijkheid pas vijftien 

was. De studie verliep vlot, want al 

twee jaar later verdedigde hij zijn 

proefschrift met de indrukwekkende 

titel Disputatio juridica inauguralis ad 

Leg.18 C de transactionibus. In 1706 

was de moeder van Anthonie over-

leden en als in 1714 ook zijn vader 

sterft, is Anthonie de enig overgeble-

ven bewoner van Lange Voorhout 42. 

Volgens de archieven beschikte hij 

over één koets met twee paarden, één 

rijpaard en had hij vier dienstboden 

in dienst. Bovendien was hij eigenaar 

van de buitenplaats Delfvliet. Deze 

buitenplaats bestaat niet meer, maar 

er zijn bij de aanleg van het verkeers-

knooppunt Ypenburg wel restanten 

van de boerderij en het hoofdgebouw 

gevonden.

Elite van de republiek

Anthonie van der Heim trouwde in 

1721 met Catharina van der Wae-

yen, dochter van een grietman (soort 

burgemeester) uit Friesland en later 

lid van de Raad van State. Het gezin 

Van der Waeyen woonde in een huis 

aan de noordzijde van het toenmalige 

kerkhof bij de Grote of St. Jacobskerk. 

Het jonge paar ging wonen in het huis 

van Anthonie aan het Lange Voorhout. 

Dat bood voldoende ruimte en comfort 

voor het gezin dat uiteindelijk vijf 

personen zou tellen. De drie kinderen 

- een jongen en twee meisjes - zouden 

later, ook door hun huwelijken, een 

hoge positie bekleden op de maat-

schappelijke ladder. Zoon Jacob 

trouwde de dochter van de burgemees-

ter van Dordrecht, werd bewind-

voerder van de VOC en uiteindelijk 

burgemeester van Rotterdam. Als 

raadsman van stadhouder Willem V 

was hij niet geliefd bij de patriotten en 

moest bij de komst van de Franse troe-

pen in 1795 dan ook de wijk nemen. 

Dochter Catharina trouwde tweemaal. 

De eerste keer met Jacob Arend baron 

van Wassenaer en na diens overlij-

den met Moritz baron Von Voigt van 

Elspe, kamerheer, hofmaarschalk en 

opperstalmeester bij Willem V. De 

jongste dochter Herbertina trouwde 

met Gerlach Jan Doys van der Does, 

heer van beide Noortwijken. Deze 

was o.a. raad in het Hof van Holland 

en gecommitteerde in de Rekenkamer 

van Holland. Kortom, de familie Van 

der Heim behoorde tot de elite van de 

republiek.

Daar droeg hun financi le welstand in 

niet onbelangrijke mate aan bij. Hun 

fortuin werd nog fors uitgebreid met 

de erfenis die Anthonie ontving van 

zijn oom Anthonie Heinsius, die in 

1720 kinderloos overleed. Zo verwierf 

hij de kolossale bibliotheek van de 

oud-raadpensionaris die waarschijnlijk 

enkele duizenden titels bevatte. Bij het 

overlijden van zoon Jacob in 1799, die 

de boekenverzameling van zijn vader 

had overgenomen en waarschijnlijk 

verder uitgebreid, kon het totale aantal 

boeken worden vastgesteld op 4.220. 

Overigens zou een zoon van deze 

Jacob - en dus een kleinzoon van An-

thonie jr. - in het begin van de negen-

tiende eeuw een voorname rol in de 

Haagse gemeentepolitiek spelen. Deze 

Gerlag Jan Herbert van der Heim was 

namelijk van 1817 tot 1818 en vervol-

gens van 1819 tot 1820 president van 

het college van burgemeesters van ‘s-

Gravenhage. In de eerste jaren na de 

Franse overheersing kenden de steden 

namelijk verschillende burgemeesters 

die tegelijkertijd in functie waren. 

Vanaf 1824 telde elke gemeente 

slechts één burgemeester.

Over hoe het gezin Van der Heim 

leefde zijn geen bronnen bekend. Wel 

kan uit het testament dat Anthonie 

liet opmaken worden afgeleid dat het 

een goed huwelijk was. Hij noemde 

zijn vrouw een ‘regtschape moe-

der die haare kinderen een aeguale 

(beschermende) liefde toedraagt’. 

Hij betitelde haar als ‘sijne teder 

geliefde huijsvrouw’ en had het volste 

vertrouwen in haar. Onderwijl neemt 

de ambtelijke loopbaan van Anthonie 

van der Heim een hoge vlucht. In 

1710 - hij is dan nog geen zeventien 

jaar - wordt hij benoemd tot secretaris 

van de Generaliteitsrekenkamer, die 

de betalingen moet controleren van de 

gewesten aan de Unie. De rekenkamer 

was gehuisvest aan het Binnenhof op 

de plaats waar nu het ministerie van 

Algemene Zaken en het kabinet van 

de minister-president is gevestigd. 

Van der Heim toonde zich een kundig 

financieel am tenaar en werd in  
benoemd tot thesaurier-generaal bij de 

Raad van State, in welke functie hij 

Simon van Slingelandt opvolgde, die 

raadpensionaris werd.

Politieke instabiliteit

Tien jaar later volgde hij wederom Van 

Slingelandt op, toen hij werd benoemd 

tot raadpensionaris van Holland, de 

eerste adviseur van de staten en feite-

lijk de hoogste ambtelijke functie in 

de republiek. Zijn ambtsperiode wordt 

gekenmerkt door politieke instabi-

liteit en krappe pu lieke financi n. 
De verhouding tussen patriotten en 

prinsgezinden - tot welke laatste groep 

Van der Heim gerekend kon worden - 

stond op scherp en ook internationaal 

waren er spanningen als gevolg van 

de Oostenrijkse Successieoorlog. Dat 

alles maakte het ambt van raadpensio-

naris voor Van der Heim tot een zware 

last. Zo zwaar dat zijn gezondheids-

toestand er ernstig onder ging lijden. 

Zijn arts prof. Thomas Schwencke 

- dezelfde die vele jaren later Mozart 

en zijn zus Nannerl zou behandelen 

tijdens hun bezoek aan Den Haag - 

raadde hem aan om te gaan kuren in 

Spa. Men wist geen andere remedie 

voor zijn hartkwaal.

Op 12 juli 1746, op de dag dat hij naar 

Spa zou vertrekken, bracht Van der 

Heim nog een bezoek aan zijn notaris. 

Hij wilde zijn testament graag aanpas-

sen en verklaarde aan ‘het Diaconie 

Armhuijs alhier in den Hage een 

somme van twaalf duijsend guldens 

(te schenken)’. Aan zijn vrouw en drie 

kinderen legateerde hij elk vijftigdui-

zend gulden in effecten. Na het bezoek 

aan de notaris reisde Van der Heim 

met zijn gevolg naar Rotterdam waar 

men zich inscheepte op een jacht naar 

Geertruidenberg. Op 15 juli inspec-

teerde Van der Heim de geallieerde 

troepen in Terheijden en had hij een 

onderhoud met de prins Von Waldeck. 

Het zouden zijn laatste afspraken zijn. 

In de vroege ochtend van 16 juli 1746 

overlijdt hij aan een hartstilstand.

De auteur van deze politieke iografie 
typeert Van der Heim als een deskun-

dig ambtenaar, met name geconcen-

treerd op de financi le pro lematiek 
waarop hij werkelijk goed zicht had. 

Maar deze ambtenaar wist tevens, met 

name in zijn jaren als raadpensionaris, 

in het politieke beleid een centrale 

positie te verwerven. Anthonie is 

dus tegelijk ambtenaar en politicus 

geweest.

De verdienste van deze iografie is 
dat hiermee een vrijwel onbekende 

raadpensionaris aan de vergetelheid is 

ontrukt.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Dral, W.J., Tussen macht en 

onmacht, Een politieke bio-

grafie van Anthonie van der 

Heim (1693-1746)

Raadspensionaris aan de vergetelheid ontrukt
Welke Hagenaar zegt de naam Anthonie van der Heim iets? Voor velen zal hij een grote onbekende 

zijn, met uitzondering waarschijnlijk van de bewoners van de Van der Heimstraat die loopt van de 

Frederik Hendriklaan naar de Johan van Oldenbarneveltlaan. Wie was deze man en wat was zijn 

betekenis voor Den Haag? Op die vraag is onlangs een uitgebreid antwoord gekomen met het ver-

schijnen van het proefschrift van de historicus Wim Dral (1955), die met deze politieke biografie van 

Anthonie van der Heim de doctorstitel aan de Rijksuniversiteit Leiden verwierf. 
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Op de plek waar nu het negentiende Zeeuwse gebouw staat waar de Zwitserse ambassade in 
gehuisvest is, heeft het geboortehuis van Anthonie van der Heim gestaan.



UITGAAN

in de jaren 

60,70
en 80!
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  Toch kent zijn leven een keerzijde. Zes 

jaar geleden wordt een brughoektumor 

bij hem geconstateerd. Een mindere 

periode volgt. Tevens een periode van 

bezinning besluit hij het serieuzer aan 

te pakken en zich meer te gaan richten 

op zijn schrijverschap. Bart krijgt plots 

haast in het leven. Hij wil en moet nog 

veel schrijven. Het resultaat mag er zijn. 

Vorige maand verscheen zijn tweede 

offi ci le roman as  treet . n, e-
langrijk voor deze krant, het oek speelt 
zich voor een groot deel af in Den Haag. 

Tijd daarom voor een serieus onderhoud 

met de man die tegenwoordig nog snel-
ler schrijft dan hij spreekt.

    e he en voor dit interview aanvanke-
lijk afgesproken op de vroege ochtend 

in Café De Posthoorn. Aangezien de 

Posthoorn om tien uur nog niet open 

is, verplaatsen we onze afspraak naar 
een andere locatie. Het Carlton hotel bij 

Plein 1813 is natuurlijk ook niet slecht. 

en fi jne plek ook om even rustig met 
elkaar te praten en ovendien, de truffels 
zijn hier ijzonder lekker , zegt art.

     Chez Brood 

Zijn nieuwste boek is zojuist verschenen 

en de reacties zijn overwegend positief. 

ls zo n oek net uit is, zweef je een 
eetje , zegt hij. et is gewoon een 

heerlijk gevoel. Blijft toch iets waaraan 

je lang hebt gewerkt.”

  En er is meer goed nieuws! Gisteren 

werd bekend dat de musical over 

erman rood, waarvan art het script 
schreef, maar liefst negen nominaties 
voor de usical wards heeft gekre-
gen. Onder meer voor beste script en 

ook hoofdrolspeler wen chumacher, 
die Barts personage op briljante wijze 

gestalte geeft, is genomineerd. Dat is 
est kicken, hoor , zeg hij triomfante-

lijk. ij zijn maar een kleine productie, 
vergeleken met het zware geschut van 

an den nde en erlinde, dus wat mij 
etreft mogen de champagnefl essen al-

vast worden ontkurkt. Los van het feit of 

we die nominaties allemaal gaan winnen 

of niet, voor mij kan het nou al niet meer 
stuk. elangrijker misschien wel is, dat 
er door dit succes wellicht een vervolg 

komt op hez rood . k he  het script 
al klaar , zegt hij met een ig smile.

    Niet alleen het script voor een volgende 

rood-musical ligt al klaar, maar ook 
een nieuwe roman staat al helemaal in de 

steigers. e  je m al af dan , vraag 
ik hem verbaasd. “Yep. Een paar dagen 

geleden ingeleverd bij mijn uitgever De 

ezige ij. aar vergis je niet h , het 
duurt nog wel even voordat die wordt 

uitgegeven. Er moet sowieso altijd een 

jaar tussen zitten. Het blijft een heel 

proces, zo n oek. e schrijft het, levert 
in, en dan pas egint het hele circus. e 
kunt je ijna niet voorstellen hoeveel re-
dacteuren er nog overheen gaan. ezen, 
herlezen, redigeren, ver eteren en vooral 
fl ink inkorten. e kan nog zo goed zijn, 
elke schrijver heeft een redacteur nodig , 
verzekert hij me. “We leven in een snelle 

tijd, alles moet korter, anders raak je de 
lezer kwijt.”

    Voor Bart is kort en snel schrijven geen 

probleem. Wat dat betreft heeft hij veel 

opgestoken ij collega s en vrienden 
an ulder, onald iphart en vooral 

bij wijlen Martin Bril. De vriend die hij 

bovenal nog steeds erg mist. Die laatste 

was het ook die Chabot erop wees om 

meer met zijn schrijverstalenten te gaan 

doen. “Dat heb ik inderdaad te danken 

aan artin, moet ik eerlijk zeggen. 
ha ot , riep ril dan luid  a ver-

domme eens meer met je leven doen dan 

die stomme televisieoptredens van je. 

Ga schrijven man! Dat kun je namelijk 

als de este.  n ja, heel soms wil deze 
jongen nog weleens naar zijn vrienden 

luisteren , zegt art met een knipoog.

    Het was dus niet tegen dovemansoren 

gezegd  a change of life  anaf dat 
moment gooit hij het roer defi nitief om 
en gaat zich serieus bezighouden met 

het schrijverschap. Dat vergt hier en 

daar wat aanpassingen, maar langzaam 
aan krijgt Bart daar toch steeds meer 

vat op en ontpopt hij zich tot een ware 

romancier. Met dien verstande dat je de 

rood- oeken toch eigenlijk ook wel 
een eetje als romans kan lezen. chel-
menromans, zeg maar. f, zoals ik ze 
zelf altijd omschrijf  De k an remers  
van de jaren negentig, zeg ik hem.

    “Grappig dat je er zo over denkt. Weet 

je, rans , vervolgt hij, zelf zie ik dit 
ook wel zo n eetje. n die oeken zit de 
stijl die ik nu ook hanteer. k werk vanuit 
een asisidee, maar de plot ligt wel vast. 

merikaanse schrijvers als lmore eo-
nard en unter . hompson zijn grote 
inspiratiebronnen voor mij. Korte zinnen 

en uptempo. Daarnaast schrijven ze ei-
den heel fi lmisch. Dat pro eer ik in mijn 
romans ook. k wil simpele woorden 
gebruiken. Geen mooischrijverij met 

uitge reide en lange gekunstelde zinnen, 
maar woorden die in het alledaagse 

leven veel voorkomen. Deur, fi ets, kraan, 
raam, kaas, jam en hemd, om maar eens 
wat wat te noemen. En die woorden dan 

ook vaak laten terugkomen. Gewoon 

simpel en duidelijk daarin zijn. Wel 

wil ik de Amerikaanse stijl combineren 

met de uropese, die wat minder snel 
is. De Europese stijl heeft meer oog 

voor karakterontwikkeling en bouwt het 

eter op, vind ik. De d namiek, dat is 
het duidelijke verschil tussen die twee. 

Uiteindelijk moet je zo de perfecte 

roman cre ren. ven voor de duidelijk-
heid  zie mijn romans niet als literaire 
thrillers. Dat predikaat vind ik een beetje 

uitgehold. Wel wil ik mijn verhalen een 

twist meegeven  het spannend maken, 
zodat de lezer geboeid blijft en het boek 

niet snel weglegt. elfs niet als ie wil 
gaan slapen. Aan het eind van de rit wil 

ik dan de boel laten kantelen.

     Het Den Haag-gevoel zit diep 

“Hoe zit het trouwens met het Den 

aag-gevoel , vraag ik art terloops. 
at is zijn verwantschap met deze stad  

“Mijn laatste twee boeken spelen zich 

af in Den aag. k ken Den aag op 
m n duimpje. k woon er al  jaar en 
ben dus eigenlijk Den Haag. Het gevoel 

zit diep. k hou van de stad en zou er zo 
gemakkelijk vier romans over kunnen 

schrijven. Den aag is zo groot, dat wil 
je niet weten. En waarom zou ik over 

steden schrijven waar ik nog nooit ben 

geweest  a, slo in oorwegen, daar 
ben ik inmiddels nu vier keer geweest. 

rachtige stad. en deel van as  
treet  speelt zich daar ook af. k moet 

ook in een stad geweest zijn om erover 

te kunnen schrijven. ew ork, waar ik 
pas en geweest, speelt een rol in mijn 
aankomende roman.

  Nog even een sprongetje maken naar 

vroeger, ging art in die tijd toen veel 
uit in Den aag  n de jaren zeven-
tig, voordat ik mijn vrouw olanda 
ontmoette, woonde ik in een apparte-
ment aan de an lkemadelaan, ij een 
heuse hospita. Leuke tijd. Toen ging ik 

est wel veel stappen, ja. aar ik kwam 
voornamelijk in caf s, niet in disco s. 
Een liefhebber van het dansen was ik 

echt helemaal niet, vandaar. k was meer 
een kroegtijger. Dat was ook de periode 

dat ik nog weleens een drankje dronk, 

om het maar even zo te zeggen. k kwam 
veel in De osthoorn, , de ijpela 
en in een andere tent die was gevestigd 

op het Noordeinde en waarvan ik me de 

naam a soluut niet meer kan herin-
neren. Daar kwam overigens wel heel 

apart volk, zoveel weet ik nog wel. ijn 
uitgaan was in die tijd dus meer gecon-
centreerd rondom het Lange Voorhout. 

ater, in de periode met erman rood, 
ging ik samen met hem op kroegentocht 

in Amsterdam. Die avonturen heb ik 

uitvoerig eschreven in de rood-
iografi e n.

     The Stones 

atuurlijk wil ik van art als doorge-
winterde tones-fan ook nog even weten 
of hij net als velen ook zo razend en-
thousiast is over lue and onesome , 
het nieuwe album van de mastodonten 

van de rock n roll  soluut , zegt hij. 
teengoed al um, n van hun este. 

Lekkere oude blues. Back to the roots. 

Nu nog een album met nieuw eigen 

materiaal en ik en helemaal een geluk-
kig mens.”

  et de aanstaande verkiezingen in zicht, 
wil ik het tenslotte met Bart toch ook 

nog even over zijn periode als politiek 

redacteur van het Haagse Binnenhof 

he en. a, hahaha, dat was een leuke 
en leerzame periode. ekers. ee, joh. 
k en er nu wel defi nitief achter dat 

politiek niet aan mij is besteed. Maar 

ik heb het wel met veel plezier en met 

een enorme drive gedaan. En ik heb er 

een aardig oek, De atat alie , aan 
overgehouden. Het was elke week weer 

een aardige uitdaging om daar verslag 

van te doen bij Pauw & Witteman. Heel 

veel gelachen. Maar het kwartje viel pas 

echt toen makker eorge oo mans me 
erop attendeerde en bijna net als Martin 

ril riep  ezus, art, ga eens wat doen 
met je leven man, in plaats van achter al 
die achterlijke gasten aan te lopen. Dit 

slaat werkelijk helemaal nergens op  ij 
had gelijk, die eorge. k en toch meer 
die jongen van de rock n roll.

    Bart heeft echte vrienden. Zoveel is wel 

duidelijk.

     Frans Limbertie

frans.limbertie@yahoo.com  

Het Den Haag-gevoel van Bart Chabot verdwijnt nooit
  Schrijver Bart Chabot behoeft geen verdere introductie. In militaire 

dienst al in de jaren zeventig geeft hij zijn non conformistische 

gedichten in boekvorm uit. Vele dicht- en verhalenbundels volgen. 

Maar de sympathieke Hagenees breekt definitief door met z’n bio-

grafie over zanger en kunstenaar Herman Brood, die maar liefst vier 

boektitels beslaat. Hij wordt zo de rock ‘n roll-schrijver bij uitstek. 

En natuurlijk zijn daar de levendige televisieoptredens. Geen televi-

sieprogramma immers waar Bart niet te zien is. Een graag geziene 

gast, die altijd weer voor een positieve noot zorgt.  

 Bart Chabot.   

Speciaal voor De Oud-

Hagenaar schrijf ik de 

komende maanden 

een aantal artikelen 

over het uitgaansleven 

in Den Haag in de 

jaren 60, 70  en 80! Met 

een aantal bekende en 

minder Hagenezen en 

Hagenaars ga ik strui-

nen door Den Haag om 

herinneringen uit die 

tijd op te halen. Jouw 

verhalen zijn uiteraard 

van harte welkom! 

Was jij een notoire 

stapper in het Haagse 

uitgaansleven van de 

jaren 60, 70 en 80 en 

kun je hier wat leuke 

verhalen over vertellen, 

dan hoor ik het graag 

van je! Mail naar: frans.

limbertie@yahoo.com.



Het schrijven van artikelen in een 

krant als De Oud Hagenaar kan zo 

zijn voordelen hebben. Soms word ik 

aangesproken door mensen die hiervan 

op de hoogte zijn met een verzoek 

om iets over een bepaald onderwerp 

te gaan schrijven en een enkele keer 

krijg ik een voorwerp om zo’n verzoek 

te ondersteunen. Laatst kreeg ik een 

papieren zakje van 25 x 15 centimeter 

dat zowel aan de voorzijde als aan de 

achterzijde bedrukt is. Op de voorkant 

staat het wapen van Nederland met 

daaronder:

‘s-GRAVENHAGE JULI 1919

MAISGRIES OF -BLOEM

GESCHENK

van het

ZUID-AFRIKAANSCHE VOLK.

De zakjes zijn gedrukt ij de firma D. 
Scherrenberg, Nieuwe Molstraat 50.

Nederlandsche Staatscourant

Nieuwsgierig geworden waar we dit 

geschenk aan te danken hadden, ben 

ik op zoek gegaan en zo kwam ik bij 

de Staatscourant terecht. Hierin staat: 

Ik heb de eer u mede te delen, dat in 

den loop van deze maand de mais, 

welke het Zuid-Afrikaansche volk ten 

geschenke heeft gegeven aan de Ne-

derlandsche bevolking, tot maïsbloem 

en maïsgries zal verwerkt zijn. De 

Regeering meent in overeenstemming 

met de bedoeling van de schenkers te 

handelen door deze bloem en gries ter 

beschikking te stellen van de houders 

van normaal margarinekaarten. Aan 

elken houder zal 750 gram kunnen 

worden verstrekt. Afzonderlijk zal 

het vereischte aantal papieren zak-

ken, welke 750 gram maïs, bloem of 

maïsgries kunnen bevatten worden 

toegezonden. Ik zal het zeer op prijs 

stellen, indien de gemeentebesturen na 

ontvangst van de bloem en gries en de 

papieren zakken zoo spoedig mogelijk 

tot distributie overgaan.

De Minister van Landbouw, Nijverheid 

en Handel,

H.A. van IJsselsteijn

Vanaf het moment dat de eerste sche-

pelingen van de VOC in 1652 voet aan 

wal zetten bij Kaap de Goede Hoop, 

is er ondanks de twee Boerenoor-

logen die Zuid Afrika gekend heeft 

altijd een hechte band blijven bestaan 

tussen Zuid Afrika en Nederland en 

dit verklaart mede de schenking. De 

minister spreekt van bonkaarten en dat 

klopt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

werden deze bonkaarten inderdaad 

al verstrekt. Het gaat hier om bon 

nummer 13 van de normaal marga-

rinekaarten, zoals ik ergens las. Ook 

las ik dat er in Zuid Afrika gelden zijn 

ingezameld om de vele duizenden ton-

nen maïs in te kopen en te verzenden. 

Overigens had niet ieder recht op zo’n 

zakje maïs: Slechts zij, die niet meer 

dan f. 1500,- inkomen in den hoofde-

lijken omslag zijn aangeslagen komen 

in aanmerking.

Een gedicht

Op de achterkant van het zakje staat 

een deel van een gedicht, geschreven 

door Franciscus William Reitz. Fran-

ciscus was niet alleen dichter maar van 

1889 tot 1895 ook president van de 

Boerenrepubliek Oranje Vrijstaat. Eén 

van de zijstraten van de De la Reyweg 

is naar hem vernoemd. In 1910 schreef 

hij het gedicht De mieliepit. Hierin 

wordt duidelijk gemaakt hoe belang-

rijk de maïsplant is. Hij levert niet 

alleen voedsel voor mens en dier, maar 

je kunt er koffiesurrogaat van maken. 
de bladeren worden als matrasvulling 

gebruikt en van de as kun je ook nog 

zeep maken. Het gedicht begint als 

volgt:

De mielieplant

Is door Gods hand

Aan ons Transvaal gegewe;

Dat mens en dier

Nog altijd hier

Van ete en kan leve.

In totaal bestaat het gedicht uit 12 cou-

pletten en 4 ervan staan op het zakje 

afgedrukt. In vredestijd is koren van 

belang, maar in oorlogstijd is maïs: 

Di beste kost op aarde. Vervolgens 

wordt duidelijk wat er allemaal van de 

maïsplant gemaakt kan worden en dat 

maïspap: Nog lekkerder (is) als koeke. 

Een toepasselijke tekst dus.

Zweeds wittebrood

Ook aan het eind van de Tweede We-

reldoorlog heeft iets dergelijks plaats-

gevonden. In februari 1945 werd er 

vanuit Zweden een grote hoeveelheid 

tarwemeel aangevoerd. Veel mensen 

denken ten onrechte dat dit meel door 

vliegtuigen gedropt zou zijn, maar dat 

is niet juist. Er hebben wel droppings 

plaatsgevonden maar dit meel zat daar 

niet bij. Zo’n 8000 ton werd door een 

drietal Rode Kruisschepen aangevoerd 

en plaatselijke bakkers bakten hier 

witbrood van. Deze broden kon je ook 

via een bonkaartensysteem kopen. 

Mocht je tijdens die oorlog al het 

geluk hebben brood te kunnen kopen 

dan ging het om regeringsbrood. Hier-

aan werd vaak meel van aardappelen, 

peulvruchten en rogge toegevoegd. Ik 

weet nu nog hoe dat Zweedse witte-

brood smaakte. Met een lik margarine 

erop smaakte het als cake.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Geschenk van het Zuid-Afrikaansche volk
Ondanks het feit dat ons land officieel neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog,dat wil zeggen 

dat er geen partij gekozen werd voor één van de strijdende partijen, is deze oorlog die van augustus 

1914 tot november 1918 geduurd heeft zeker niet zomaar aan ons voorbijgegaan. Zo vluchtten on-

geveer een miljoen Belgen naar ons land, zijn er, onder andere in Loosduinen, interneringskampen 

voor meer dan 30.000 buitenlandse militairen ingericht, werden er tientallen Nederlandse handels-

schepen getorpedeerd en ook ontstond er een groot voedseltekort. Over dit laatste wil ik u iets 

meer vertellen.
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht

In LAT-relatie samen

auto aanschaffen

Ik ben weduwnaar van 72 jaar en heb 

een LAT-relatie met een weduwe van 

dezelfde leeftijd. Allebei hebben wij 

AOW met aanvullend pensioen. Ik heb 

één dochter en mijn vriendin heeft 

geen kinderen. Wij hebben geen testa-

ment of samenlevingscontract. Nu zijn 

wij van plan samen een auto aan te 

schaffen. Ieder betaalt de helft van het 

aankoopbedrag. Wat gebeurt er nu met 

de auto indien ik kom te overlijden? 

Ik wil niet dat dat de auto naar mijn 

dochter gaat. 

Dat zal u dan toch in een testament 

óf met uw dochter moeten regelen.

Als u goed met uw dochter omgaat, 

dan zal het waarschijnlijk géén 

probleem geven om met haar af te 

spreken dat uw LAT-relatie in de 

betreffende auto blijft rijden. Zeker 

als uw dochter van u nog meer gaat 

erven. Als zij van u méér erft dan 

20.148 euro (vrijstelling in 2017), 

dan zal zij over uw helft of de uit-

eindelijke dagwaarde daarna van de 

auto erfbelasting moeten betalen.

Tweetrapstestament

bespaart soms 

Ik meen een aardig kapitaaltje te heb-

ben van omstreeks vier ton, inclusief 

de vrije waarde van mijn eigen huis. 

Samen met mijn vrouw met wie ik 

in gemeenschap van goederen ben 

getrouwd. We schenken al jaarlijks 

binnen de fiscale vrijstellingen aan 

onze twee kinderen. Stel je voor 

dat ik overlijd, wat is dan de beste 

mogelijkheid om grote fiscale kosten te 

ontlopen?

Als het op de situatie van u en uw 

vrouw slaat, dan is misschien een 

‘tweetrapstestament’ de oplossing. 

Maar raadpleeg daarover eerst een 

notaris.

U laat in feite alles na aan uw 

partner en niets aan uw kinderen. 

Dat betekent dat uw partner geen 

erfbelasting hoeft te betalen als haar 

verkrijging (van u) niet meer is dan 

636.180 euro (in 2016). Na haar 

overlijden wordt de erfbelasting 

wel afgerekend over de verkrijgers 

alsdan!

U en uw vrouw hebben de kans om 

jaarlijks binnen de vrijstellingen 

schenkingen te doen aan de kinderen 

of aan wie u wil! Het is echter een 

behoorlijk ingewikkelde kwestie 

waaraan vele haken en ogen zitten. 

Daarom verwijzen wij u door naar 

een notaris. Vraag wel van tevoren 

offertes want de tarieven kunnen 

behoorlijk verschillen. Het kan 

soms u en uw vrouw inderdaad vele 

duizenden euro’s aan erfbelasting 

schelen.

AOW en pensioen

Belastingdienst legt

beslag op AOW

Ik ben Nederlandse en heb 17 jaar in 

Spanje gewoond. Dus ik word voor 34 

procent gekort op mijn AOW. Hoewel 

het géén vetpot is, heb ik niet zoveel 

wensen. Het probleem van mij is de 

Nederlandse belastingdienst. Die stond 

namelijk al te wachten om, wanneer 

mijn AOW weer vrij zou komen, op die 

uitkering voor 98 procent in beslag te 

nemen.

Er stond namelijk een autobelasting-

schuld open, die ik had moeten beta-

len. Onterecht, vind ik nog steeds, want 

de auto heeft nimmer in Nederland 

gereden, de auto was gesponsord en 

direct naar Spanje vertrokken om inge-

zet te worden voor hulpeloze dieren. 

Ik ben in Nederland na advies van de 

nationale ombudsman bij een persoon-

lijke belastingadviseur beland, die ik 

alle documenten heb opgestuurd. Maar 

daar hoor ik niets meer van. Sinds 

kort heb ik een beroep gedaan op de 

rechtbank in Amsterdam.

Mogen instanties zoveel AOW - het 

gaat om een bedrag van 681 euro - 

inhouden van mijn AOW? Ik dreig mijn 

onderkomen kwijt te raken, omdat ik al 

drie maanden de huur niet heb betaald. 

Ik ben de wanhoop nabij.

Wat een ellende allemaal! Helpt een 

af etalingsregeling met de fiscus  
Wij weten niet waar u vraag op 

slaat. Is het misschien achterstal-

lige wegenbelasting die u nog moet 

voldoen  ad u niet eter de auto 
in Spanje met een Spaans kenteken 

kunnen registreren  f was het een 
e portheffing  Dat komt ook voor.

Het zal niet de belastinginhouding 

zijn op uw  want die is vrijwel 
niks! Zeker niet met uw belasting-

vrije voet (alleen voor inkomsten).

Wij vragen ons af of u in al die jaren 

dat u in Spanje hebt gewoond daar 

geen inkomen hebt opgebouwd (dus 

pensioen).

We vrezen dat uw stappen om de 

rechtbank in te schakelen geen suc-

ces zullen hebben. Wij zien dat u 

allerlei referentienummers opgeeft 

in verschillende EU-landen. Begin 

daarin eens te snoeien. ok al is het 
allemaal liefdewerk. Dat bespaart 

kosten. De ud- agenaar geeft 
alleen maar een eerste advies. U bent 

rijp voor een échte adviseur.

Cruijff Court op de playground 

van het Ketelveld in Laakkwartier 

aan het voorbereiden zijn om een 

demonstratie ‘walking football’ 

te geven. Dit onder toeziend oog 

van de commissie voor Europese 

sportaangelegenheden en verte-

genwoordigers van de gemeente 

Den Haag. Als mij tijdens het 

omkleden door één van de andere 

ld tars gevraagd wordt om een 
artikel aan Theo van Leeuwen te 

wijden, vraag ik verbaasd naar de 

reden van dit verzoek. “Theo was 

toch geen D -speler uit de jaren 
zestig  aar na enige uitleg voor 
dit verzoek kon ik mij zelf geheel 

hierin vinden om een artikel over 

onze mede D  ld tar en voet-
balmaatje te schrijven.

p het moment dat deze editie van 
De ud- agenaar in de hiervoor 
bestemde mandjes liggen bij de 

vaste distributiepunten van deze 

krant, viert Theo zijn 79e verjaar-

dag. ndanks zijn respecta ele 
leeftijd is Theo nog elke training 

of evenement waar de ld tars 
actief zijn, van de partij. En of dat 

nu een loodzware demonstratie 

‘beachvoetbal’ is of een demon-

stratie ‘walking football’ bij het 

openen van een nieuwe sportwin-

kel, het maakt Theo letterlijk en 

figuurlijk geen al uit. et is nu 
juist die bal waar het om gaat in het 

leven van Theo, want voetballen 

is zijn lust en zijn leven. Als je 

dan ook aan Theo vraagt: “Zou je 

op jouw leeftijd er niet eens aan 

gaan denken om te stoppen met 

voet allen  Dan krijg je steevast 

als antwoord: “Je bent nooit te 

oud om te voetballen, maar je 

wordt het wel heel snel als je 

ermee stopt.

De op 29 december 1937 te 

Den Haag geboren Theo van 

Leeuwen begon zijn voet-

balcarrière in het jaar 1946, 

waar hij zich als negenjarig 

lid aanmeldde bij de Haagse 

voetbalvereniging Quick Steps. 

Quick Steps, die de knusse 

sportvelden aan de Nijkerklaan 

bewoonde, omzoomd door 

woonhuizen en een school, 

maar zónder kantine en mét 

kleedkamers zónder douches. 

Theo heeft in de jeugd de beide 

D -spelers iet versteijn en 
Wim Timmermans als trainers 

gehad. In 1956 ging Theo 

vanuit de junioren direct over naar 

het eerste elftal van Quick Steps, 

waar hij onder leiding van zijn 

toenmalige trainer iet versteijn 
zijn beste voetbalresultaten tot dan 

toe zou behalen. Want de allerbeste 

resultaten zou Theo in de jaren 

 en  ehalen met de D  
redivisie ld tars, waarmee hij 

tweemaal landskampioen ‘walking 

football’ zou worden. Ik hoop dan 

ook dat Theo nog vele jaren bij 

de D  ld tars als speler of 
op enige andere wijze in goede 

gezondheid betrokken zal zijn en 

blijven.

Daarom wens ik jou namens alle 

ld tars, trainers en egeleiders 
een fantastische verjaardag en voor 

jou en alle lezers een gezond en 

voorspoedig 2017.

‘Je bent nooit te oud om te voetballen’
In de laatste editie van dit 

jaar van deze rubriek, wil 

ik dit laatste artikel van 

2016 wijden aan Theo van 

Leeuwen. Hij behoort, net 

als Jacques Smit, ook tot de 

ADO Eredivisie Old Stars.

Het is augustus 2016 als de 

D  ld tars op een druilerige 
donderdagmiddag op een Johan 

Theo van Leeuwen.

Theo van Leeuwen op 16 augustus 2016 aanwezig op de Olympic Experience met de ADO Old Stars te Scheveningen.



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 december 2016    pagina 18   

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Laatst ging de bel. Ik stond op om 

open te doen. Vlak voordat ik open-

deed zag ik door het voordeurraampje 

twee meisjes van een jaar of tien 

wegrennen en zich verschuilen achter 

een paar groene struiken op het plein 

waar ik woon.

  Het duurde even voor het tot me 

doordrong dat het hier om echt, 

onvervalst belletje-trek ging. Dat was 

lang geleden!

    Ik herinnerde me nog van vroeger, 

dat het het leukste was als de mensen 

dan boos werden. Dus deed ik de deur 

open en riep heel boos: ‘Wie heeft er 

aangebeld?! Wie was dat?!’ En om 

de spanning nog wat op te voeren 

liep ik langzaam in de richting van de 

struiken.

    ‘Is daar iemand?’, riep ik weer en 

stond vlak voor de struiken stil waarna 

ik zogenaamd onverrichter zake weer 

op mijn schreden terugkeerde, terwijl 

ik de zuchten van verlichting achter 

me bijna kon horen.

    Voordat de edele kunst van het belletje 

trekken voorgoed verloren dreigt te 

gaan volgt hier een overzicht van 

de (mij bekende) variaties van dit 

oeroude ritueel.

    Belletje trek voor beginners:

    - Gewoon op een bel drukken en dan 

hard weglopen.

    - Leuker is om eerst te kijken waar je 

je kan verstoppen zodat je ongezien de 

reacties kunt bestuderen van degene 

die de deur opent, nadat je hebt aan-

gebeld.

    - Op de bel drukken en die dan met 

een speld of een tandenstoker vastzet-

ten.

    - Nog spannender, en trouwens ook 

sportiever is, om even te blijven staan 

als de deur opengaat en dan te zeggen: 

‘Dag meneer (of mevrouw), ik ben 

Jan. En kijk eens hoe hard ik rennen 

kan’. Het is aan te bevelen, dat je je 

dan ook onmiddellijk uit de voeten 

maakt.

    - Jongelui met een technische knobbel 

kunnen in de hal van een fl atge ouw 
de draadjes van een aantal bellen 

verwisselen. Dat is natuurlijk niet echt 

leuk en ook niet aan te raden. Maar 

omdat het vroeger wel eens gebeurde, 

noem ik het hier voor de volledigheid 

toch maar even.

    - ok is het nogal fl auw als je vraagt 
om oude kranten, nadat je hebt aange-

beld. Wanneer ze die dan gaan halen, 

leg je een kiezelsteentje op de drempel 

aan de kant waar de zijkant van de 

deur, als hij openstaat, een schuine 

hoek maakt met de sponning. En dan 

maken dat je wegkomt en van grote 

afstand kijken hoe lang het duurt voor-

dat de deur weer normaal dicht kan.

    En voor gevorderden:

    - Goed voor de bewustwording van 

de rangorde in een groep, is de variant 

die onder de naam ‘Vliegende Brand-

weer’ bekend staat.

    Dat gaat als volgt: een rij van tien tot 

twintig jongens en meisje stellen zich 

achter elkaar op en rennen vervolgens 

langs een rij benedenwoningen, het 

liefst zonder voortuin. De Haagse 

Thomsonlaan leende zich daar vroeger 

heel goed voor. Misschien nu ook 

nog wel. Iedereen loopt dan rennend 

achter elkaar langs de deuren en trekt 

beurtelings aan de bel. Zodat al die 

bellen wel tien, twintig keer achter 

elkaar overgaan.

    Nadeel is wel, dat mensen, na de 

vijfde of de zesde keer aanbellen, al 

opendoen. En dat de laasten in de rij, 

strikt volgens de regels nog zouden 

moeten aanbellen. Dat doen ze natuur-

lijk niet. Ze blijven wel in de rij om 

aan te bellen bij de deuren die nog niet 

open zijn. Als ze tenminste niet inmid-

dels bij de kladden zijn gevat.

    De meest invloedrijke kinderen stellen 

zichzelf dan ook altijd vooraan in 

de rij op. Dat heeft met 

macht te maken. Toen 

ook al.

    - Een nogal perverse vari-

atie op het belletje-trek 

werd uitsluitend bij heel 

erg boze buurmannen toe-

gepast. Dus bij buurman-

nen die het echt verdiend 

hadden. Bijvoorbeeld 

omdat ze je voetbal al 

drie keer in beslag hadden 

genomen.

    Het gaat zo. Met z’n 

tweeën zoek je een verse 

hondendrol en wikkelt die in een 

krant. Die leg je dan voor de voordeur 

van de boze buurman en steekt hem 

aan. Je vriendje heeft zich inmiddels 

opgesteld aan de achterkant van het 

huis. Zelf bel je aan en maakt dat je 

wegkomt. De boze buurman doet 

open, ziet de vlammen en probeert 

de brandende krant uit te trappen. 

Dan timmert je vriendje hard op het 

raam aan de achterkant van het huis 

en maakt ook dat-ie weg komt. De 

buurman rent dwars door z’n huis naar 

achteren en merkt pas later dat-ie poep 

aan z’n schoenen heeft.

    Persoonlijk vind ik dit de leukste 

variant. Maar dat kan natuurlijk aan 

mij liggen.

    - Tenslotte nog een klassieker. Helaas 

niet meer uitvoerbaar, omdat de 

meeste huizen tegenwoordig zijn 

voorzien van een drukbel in plaats van 

een trekbel. Het vraagt wat voorbe-

reiding en kan alleen op de eerste 

woonlaag van een portiek worden 

uitgevoerd. Daar zijn meestal boven-

aan de trap vier deuren. Twee recht 

voor je. En dan nog eentje links en 

eentje rechts. Het gaat nu om die twee 

deuren links en rechts. Met een stevig, 

niet al te dik touw verbind je de knop 

van de trekbel van de linkerdeur met 

de deurknop van de rechterdeur. En 

andersom: de knop van de trekbel van 

de rechterdeur met de deurknop van 

de linkerdeur. De touwen dienen vrij 

strak te staan. Handig is, om dat met 

drie, vier kinderen tegelijk te doen.

    Vervolgens trekt iemand hard aan een 

van de trekbellen. Als het knoop-

werk degelijk is gedaan hoef je niet 

gelijk weg te rennen. Je kunt dan 

rustig blijven kijken hoe de ene deur 

een stukje opengaat, waardoor de 

bel van het tegenoverliggende huis 

gaat rinkelen. En als die andere deur 

dan opengaat…. Welnu. Blijf rustig 

kijken totdat er een raampje in de deur 

opengaat en een arm met een hand 

het touw probeert los te frunniken. Of 

totdat er zo hard aan een deur wordt 

getrokken, dat het veilgheidspinnetje 

uit het stangetje van de tegenoverlig-

gende deurbelknop schiet waardoor 

die knop uit de sponning schiet.

    Dan is het natuurlijk wél weer weg-

wezen.

    Ben ik nog variaties op het belletje-

trek vergeten? Mail het naar:

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 Negen manieren om belletje te trekken   
  Het gebeurt bijna nooit meer. Is de huidige generatie het verleerd? Of weten ze hun wijs-

vinger alleen nog maar nuttig te maken op hun smartphone? Terwijl het toch echt leuk 

was. Voordat het in de vergetelheid raakt, hierbij nog wat gebruiksaanwijzingen. 

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat 

de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.
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Ik was toen 14 jaar en het was net 

of alle automerken in dat jaar hun 

mooiste modellen ooit hadden in 

mijn beleving. Helemaal briljant 

en nooit meer vertoond was het 

besluit van Ford om een droomauto 

te ontwikkelen die betaalbaar was 

voor de ‘gewone man’, de Mustang. 

Een ongekend succes in Amerika en 

daarbuiten. In Europa werd dat door 

de vrij behoudende fabrikant Ford en 

Opel vertaald in de Capri en de Man-

ta. Mannen van middelbare leeftijd 

voelden zich ineens weer jong met 

deze betaalbare en sportief ogende 

auto’s. Over die Ford Capri wil ik 

het deze keer even hebben. Hilarisch 

eigenlijk als ik er aan terugdenk, 

want de meest sullige mannen die 

normaliter in een niks-aan-de-hand 

Taunus of Escort reden, voelden zich 

ineens Casanova’s achter het stuur 

in een Capri. Meestal in de kleur 

koperbruin of donkergroen, met 

van die suffe wieldoppen, maar dat 

terzijde. Een unieke marketingstunt. 

De Capri oogde uiterst sportief met 

die lange lage neus, korte kont en 

die fraaie raampartij aan de zijkant. 

Het interieur was in feite niet anders 

dan dat van de Taunus, met hetzelfde 

dashboard en stuur, maar wat maakte 

het uit want het ging om het uiterlijk. 

‘De boekhouders droom’, zou ik 

bijna zeggen, want dat was de tegen-

strijdigheid met deze sportief ogende 

Capri en haar uiteindelijke berijders. 

En inderdaad, ik liep in die jaren 

stage bij het Districtskantoor van 

de AMRO Bank in Rijswijk en een 

financiële man daar, zijn naam ben 

ik even kwijt, single, rond een jaar 

of 50, kocht een roestbruine metallic 

Capri. Grappig is dat iedereen hem 

nog steeds kent. Ook grappig was 

de tegenstrijdigheid tussen de twee 

partijen. De Ford Capri rijder en de 

Opel Manta rijder. Zoiets als de Ajax 

fan tegenover de Feyenoord fan.

Typisch Ford

Zelf stond ik altijd in dubio tussen de 

geweldige sportieve uitstraling van 

de Capri en de wat sukkelige door-

vertaling van het standaardinterieur. 

Als je echt gek wilde doen, dan koos 

je hem in de kleur geel met een zwart 

rubberen dak, maar dat werd al snel 

ordinair in plaats van sportief. Het 

interieur zag er op zich niet verkeerd 

uit. Fraai gevormde stoelen en een 

goed gevormde achterbank. Het 

dashboard zag er strak uit. Achter het 

wat te hoog staand, beetje te schuin 

naar het midden gericht eigentijdse 

stuur een drietal duidelijke klokken 

in een nephouten omlijsting wat 

tuimelschakelaars en een drietal 

schuifjes voor de koeling en de 

verwarming. Keurig middenconsole 

met asbak en aansteker en een kort 

versnellingspookje. Keurig clean en 

strak en typisch Ford. De versnel-

lingspook had ook iets vreemds. 

Het leek wel of het geheel iets naar 

rechts gekanteld was, waardoor de 1 

iets hoger lag dan de 3, als u begrijpt 

wat ik bedoel. Achterin twee uiterst 

kleine asbakjes die je uit de zijkant 

kon draaien. Verbazingwekkend dat 

er niet meer binnenbrandjes zijn 

ontstaan in die tijd. Op zich reed de 

Capri prima afhankelijk van de ge-

kozen uitvoering. Schakelde lekker, 

goed stuurgedrag en een wat rauwe 

motor. Onder de achterklep toch nog 

voldoende bagageruimte. Kortom 

een hele leuke sportief ogende Ford 

die zijn gelijke niet meer gekend 

heeft sinds 1965.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Ford Capri
Met heel veel genoegen kijk ik altijd terug op het autojaar 

1965, want toen gebeurde het allemaal voor mijn gevoel.

Ford Capri

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige 

plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 13 december vond 

u ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen 

veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

4-3-5-1.

Het boek De Liegende Rechter van Hugo 

Smit (ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de 

volgende inzenders:

• Jacqueline Maasdam, te Den Haag

• Jan Hake, te Zoetermeer

• R.G. Nederpel, te Zoetermeer

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De Liegende Rechter 

verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 

inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden! We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk 

binnen hebben op: vrijdag 6 januari.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 26’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

2
6

3 4 8
7 4 9

5 9 8 2 6
4 1 6

8 2 3
9 2

5 7 4 9

8 1 5
5 2 6
9
2

3 4 2 9
9 7 4

6 8 1
3 8

1 3 9 6

4 8
1 2

7 6 1 9
3 5 6

3 2 1
6 4 1 3

6 2 5
9 5 3

8

2 8 4 9 7
7 5 8

1
6

7 4 9
9 8 5

6 2 7 9 3
9 1

5 2
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Verzendkosten per bestelling 6,95 euro. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.

Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten.  Komt u langs? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

NOG GEEN LID?

 

 

 

 

Bel

070-221 05 81
en wordt  gratis   

lid !

Handige winkel-rollator

  109,
95

Voor leden

Onze prijs €149,00

Cameron luxe pantoff el
ook in zwart

48,
00

Onze prijs € 59,96

Voor leden

         Bel en bestel 070-221 05 81

Anti-slip schoenbeschermers

 22,
Voor leden

35

Nederlands sprekende 
klok          

Onze prijs € 27,95

Onze prijs vanaf € 16,25
13,

Voor leden 

00

Onze prijs vanaf € 32,95

Nu voor leden 

  26,
50

Schoenspike original

Toiletverhoger met 
deksel

Voor leden

37,
55

Onze prijs € 46,95

Lange teennagelknipper

Onze prijs € 14,95

Voor leden

 11,95


